
At sevgisi ata yadigarı
Kırım’dan 116 yıl önce göçtükleri Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı 

Konar mahallesinde geleneklerini yaşatan Kırım Tatarları, kültürlerinin 
olmazsa olmazı atlara bağlılıklarını da sürdürüyor. n SAYFA 11’DE

06 Kalbi dayanmadı,
organları umut oldu 07 Obruklara bir

yenisi daha eklendi 12 Tarihi diziler 
gerçeği yansıtmıyor

Kadın Meclisi
müjdesi verdi

Meram’da 
eğitim sürüyor

Kardeşlik 
vurgusu yaptı

AK Parti Selçuklu İlçe Kadın 
Kolları’na seçim sürecinde 
verdikleri destek için teşekkür 
eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni 
dönemde Selçuklu’da Kadın 
Meclisi kurulacağının müjdesi-
ni verdi.  n SAYFA 4’TE

Meram Belediyesi, hizmet 
kalitesini daha da artırmak 
amacıyla başlattığı hizmet 
içi eğitim programlarına hız 
kesmeden devam ediyor. Bu 
kapsamda son olarak belediye 
personeline ‘İlkyardım Eğitimi’ 
gerçekleştirildi.   n SAYFA 4’TE

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Cuma Namazı’nıBü-
san Sanayi Camii’nde kıldı. 
Cami çıkışı vatandaşla buluşan 
Kılca, bölge halkının ve esnafın 
taleplerini dinledi. Birlik ve 
kardeşlik içinde çalışacaklarını 
söyledi.  n SAYFA 4’TE
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BONEX VE OVA 
DUALARLA AÇILDI

Ova Alışveriş Merkezleri 9. Şubesi ve BonexUnlu 
Mamülleri’nin 5. şubesi Fatih Caddesi’nde 

düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa TOBB Başkan 
Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk ile AK Parti 

Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Selçuk Üniversitesi olarak 
bir ‘Dünya Üniversitesi’ 
olma yolunda ilerlerken 
milli ve manevi değerlerine 
bağlı nesiller yetiştirmeyi, 
ülkemize ihtiyaç duyulan her 
alanda hizmet etmeyi hedef 
olarak seçtik” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘SELÇUK, BİR DÜNYA
MARKASI OLACAK’

SOĞUCAK’TAN
ECDADA VEFA

Bozkır’a bağlı Soğucak Mahallesi’nde düzenlenen 
şehitlere vefa programıyla, Çanakkale Şehitleri başta 
olmak üzere tüm şehitler saygıyla yâd edildi. Soğucak 
Mahalle Muhtarı İbrahim Mancır ve Soğucaklı Cemal 

Altınsoy ve Ali Şahin önderliğinde gerçekleştirilen 
programa katılım yoğun oldu.

n HABERİ SAYFA 2’DE 

BAŞKANLARI
TEBRİK ETTİLER

Konya’daki bazı işadamı, yönetici, sanayici ve esnaf-
lar tarafından oluşturulan Konya Eşraf Grubu, 31 Mart 
seçimlerinde zaferle çıkan başkanları ziyaret etmeye 

devam ediyor. Heyet son olarak Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’ya ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

n HABERİ SAYFA 3’TE

5 bin dönümlük alanda 80 farklı çeşitte üretim yapılan Karatay İlçesi İsmil Mahallesi’ndeki 
arazilerdeki laleler açmaya başladı. Şimdiden güzel bir görsel şölen oluşturmaya 

başlayan lale tarlaları, fotoğraf tutkunlarının ve vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor 

Ova renklendi
80 FARKLI ÇEŞİT ÜRETİM YAPILIYOR

Ürettiği lalelerle hem ekonomiye katkı sağlayan hem de yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisini çekerek Konya’nın tanıtımına büyük katkı 
veren Asya Lale’nin tarlaları renklenmeye başladı. 5 bin dönümlük 
alanda 80 farklı çeşitte üretim yapılan Karatay İlçesi İsmil Mahalle-
si’ndeki arazilerdeki laleler açtı. Sarı, kırmızı, mor gibi 10’un üze-
rinde renkteki laleler adeta “yeryüzündeki gökkuşağı” olarak dikkat 
çekiyor.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR
Lalelerin açmasıyla her yıl binlerce ziyaretçi alan lale tarlaları, ama-
tör ve profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra, laleleri görmek isteyen 
vatandaşların ve evlenecek çiftlerin uğrak mekanlarından biri haline 
geliyor. Asya Lale, mevcut kapasite ile Türkiye’nin en büyük çiçek 
soğanı üretim alanı ve teknolojisine sahip olması nedeniyle ekono-
miye sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor.  
n HABERİ SAYFA 15’TE
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Bozkır’a bağlı Soğucak Mahallesi sakinleri, Şehitlik Anıtı’nda buluştu ve Çanakkale’de şehit olan 
dedelerini andı. Etkinlikte şehitler için dua edildi, şiir ve marşlar izleyenlere duygulu anlar yaşattı

Soğucak’tan ecdada vefa 

Bozkır’a bağlı Soğucak Mahal-
lesi’nde düzenlenen şehitlere vefa 
programıyla, Çanakkale Şehitleri 
başta olmak üzere tüm şehitler 
saygıyla yâd edildi. Soğucak Ma-
halle Muhtarı İbrahim Mancır ve   
Soğucaklı Cemal Altınsoy  ve Ali 
Şahin önderliğinde mahalle sakin-
leri,  Soğucak Mustafa Yamaner 
İlkokulu ve Soğucak Mustafa Ya-
maner Ortaokulu öğrenci ve öğ-
retmenleri tarafından hazırlanan 
programa  Bozkır Belediye Başka-
nı Sadettin Saygı, Bozkır İlçe Milli 
Eğitim Müdürü  Cengiz Koç, Boz-
kır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Dursun Budak, Bozkır Müftüsü 
Seyit Böget, Bozkır Üçpınar Jan-
darma Karakol Komutanı Kıdem-
li Başcavuş Ali Özçelik, Ak Parti 
Bozkır  İlçe Başkanı Ecz. Kadir Gü-
ven, MHP Bozkır İlçe Başkanı Ata 
Küçükduran, Bozkır Ziraat Odası 
Başkanı Ali Öztürk, Bozkır Bele-
diyesi Belediye Meclis Üyeleri Ali 
Koyuncu, Hasan Özcan, Soğucak 
Mahallesi Muhtarı İbrahim Man-
cır, Soğucak Mustafa Yamaner 
İlkokulu Müdüresi  Şerife Mıhoğ-
lugil, Soğucak Mustafa Yamaner 
Ortaokulu Müdürü Adem Kara, 
Mahalle halkı, öğrenciler ve Kon-
ya, Karaman illerinden Soğucaklı 
vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin 
hazırlamış olduğu şiir ve marşlar 
izleyenlere duygulu anlar yaşattı. 

‘ÇANAKKALE ZAFERİ, YÜKSEK 
FAZİLETTEN KAHRAMANCA 

SERGİLEDİĞİ BİR DESTANDIR’
Anma programının açılışında 

konuşan Soğucak Mustafa Ya-

maner İlkokulu Müdürü Şerife 
Mıhoğlugil, “ Ulus olarak yokluk 
içindeyken bile Çanakkale Ge-
çilmez dedirten sağlam inancın, 
sarsılmaz bir ruhun mirasçıları-
yız. Geleceğimizn teminatı dün 
olduğu gibi bugünde işte bu ruh 
ve inançtır. Çanakkale Savaşı sa-
dece geçmişimizin bir aziz hatırası 
olarak değil, geleceğe yürüyüşü-
müzün en güçlü ilham kaynakla-
rından biri olarak da milletimizin 
hissiyatında son derece önemli 
bir yere sahiptir. Çanakkale Zafe-
ri,vatanseverlik,fedakarlık,cesaret 
gibi yüksek faziletten kahramanca 
sergilediği bir destandır. Bu inanç-
la Çanakkale Zafer yıldönümünü 
kutluyor.18 Mart Şehitler Günün 
de bu toprakları bize mukaddes 
bir vatan kılan tüm şehitlerimizi 
rahmetle ve şükranla anıyoruz” 
dedi.

‘ÇANAKKALE RUHUNU DİRİ 
TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ’

18 Mart Çanakkale Şehitlerini 
anma günü tüm ulusumuza mal 
edilmiş, o zaferde canlarını veren 
şehitlerimiz sayesinde bu vatan 
uğrunda yaşayabiliyoruz diyen 
Soğucak Mustafa Yamaner Ortao-
kulu Müdürü Adem Kara da, “Bu 
nesli her zaman bilinçli tutarak, 
ecdadımızın nasıl mücadele etti-
ğinin göstergesidir. Öğrencileri-
mize düzenlediğimiz programlar 
ile Çanakkale ruhunu diri tutmaya 
çalışıyoruz. Öğrencilerimize vatan 
ve millet sevgisini en iyi şekilde 
aşılamaya çalışıyoruz. Çanakkale 
Savaşında yaşanan kahramanlık-

lar imanın ve cesaretin gücünü 
gösteriyor. Türk milletinin gözünü 
kıpmadan vatan ve bayrak uğruna 
şehit olabileceğini gösteriyor” ifa-
deleri kullandı.  

‘18 MART ŞEHİTLERİ ANMA 
GÜNÜ BİZLER İÇİN ÇOK DAHA 

FARKLI BİR ANLAM İFADE EDİYOR’
18 Mart Çanakkale şehitlerini 

anma günü dolayısıyla düzenle-
nen etkinliğin akabinde konuşan 
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin 
Saygı, şehitleri rahmet ve min-
netle andığını belirterek,  “Boz-
kır’ımızın Osmanlı ve Cumhu-
riyet tarihinden bu yana birçok 
vatanseverliğine şahidiz. Sadece 
Çanakkale cephesinde Bozkırlı 
şehitlerimizin sayısı 316’dır. Bu 
sebeple 18 Mart Şehitleri anma 
günü bizler için çok daha farklı 
bir anlam ifade ediyor. Soğucak 
mahallemizde ise bugüne ka-
dar 90 şehidimiz bulunuyor. Her 
biri ayrı bir vatanseverlik örneği 
göstermiştir. Bugün de Soğucak 
mahallemizde bu günün gele-
neksel hale getirilmesi de bizler 
için ayrı bir övünç kaynağıdır. Bu 
programı düzenleyen herkese te-
şekkürlerimi iletiyorum” şeklinde 
konuştu. 

‘ECDADIMIZI VE 
DEDELERİMİZİ HATIRLIYORUZ’
Bozkır Müftüsü Seyit Böget 

de, “ Her sene Soğucak Mahalle-
sinde Çanakkale Zaferi program-
ları anlamlı bir şekilde düzenlenen 
program ile kutlanıyor. Soğucak 
köyümüzde 90 adet şehidimiz ve 
17 tane gazimiz var. Düzenlenen 

program çocuklarımızda gönül 
zenginliği bırakıyor. Bu programın 
hazırlanmasında emeği geçen 
öğretmenlerimize ve programda 
görev alan öğrencilerimizi tebrik 
ediyorum.  Bu tür programlarla 
ecdadımızı yeniden hatırlıyoruz. 
Dedelerimiz ve ecdadımızın bu 
toprakları bizlere ne fedakarlık ile 
bıraktıklarını yeniden hatırlıyoruz” 
dedi. Bozkır İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü  Cengiz Koç de programın 
hazırlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederek, öğret-
men ve öğrencilere başarılar di-
ledi.  Bozkır Soğucak Mahallesi 
Muhtarı İbrahim Mancır da, “So-
ğucaklılar olarak her yıl Çanakkale 
Şehitlerimizi anma programı ger-
çekleştiriyoruz. Mahalle sakinleri-
miz ve hemşerilerimiz program-
larımıza maddi ve manevi destek 
veren herkese teşekkür ediyorum. 
Anma programımızın yanında kö-
yümüzde düzenlenen anma şen-
likleri ile hemşerilerimizi bir araya 
getiriyoruz. Programımıza katılan 
ve destek olan herkese teşekkür 
ediyorum ” dedi.

KURAN-I KERİM VE HATİM 
DUALARI OKUNDU

Bozkır Müftüsü Seyit Böget’in 
Kuran-ı Kerim tilaveti ve Hatim 
duaları ile birlikte eller semaya 
açıldı. Şehitler için dua edildi. Ha-
yırseverlerin desteği programa 
katılanlara düğün pilavı ikramı 
yapıldı. Yemeğin ardından yapı-
lan sohbetle birlikte program sona 
erdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Soğucak Mustafa Yamaner İlkokulu Müdüresi Şerife Mıhoğlugil Ali Şahin’e plaket verdi
Soğucak Mustafa Yamaner Ortaokul Müdürü 

Adem Kara Soğucak Muhtarı İbrahim Mancır’a plaket verdi
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Ova Alışveriş Merkezleri 9. Şubesi ve BONEX Unlu Mamuller 5. şubesi Fatih 
Caddesinde düzenlenen tören ile açıldı. Gerçekleşen açılışa ilgi yoğun oldu 

Ova ve BONEX 
dualarla acıldı

Ova Alışveriş Merkezleri 9. Şu-
besi ve BONEX Unlu Mamuller 5. 
şubesi  Fatih Caddesinde düzenlenen 
tören ile açıldı. Düzenlenen prog-
rama Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve 
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Sel-
çuk Öztürk, AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, DERSİAD Konya 
Şube Başkanı Musa Özkan ile firma 
yöneticileri ile çok sayıda vatandaş 
ve davetli katıldı. Ova Alışveriş Mer-
kezi Genel Müdürü Ali Sami Bulut, 
“Ova Alışveriş Merkezleri olarak 9. 
şubemizi Fatih Caddesinde hizmete 
soktuk. Mağazamız 750 metre kare-
de 22 personel ile hizmet vereceğiz. 
Bonex Unlu Mamüller ile beraber 
burada çalışan personel sayımız 30 
personellerimizle hizmet vereceğiz. 
Sektöre ilk attığımız günden itibaren 
müşteri memnuniyeti ve kaliteden 
ödün vermiyoruz. Mağazalarımızda 
ihtiyaç duyulan tüm gıda ürünleri-
nin yanı sıra günlük süt ürünleri ve 
manav gurubu satışını yapıyoruz. 
Hijyene, müşteri güvenine ve gü-
ler yüzlü personele önem veriyoruz. 
Müşterilerimize katkısız gıda ve do-

ğallık yönünden her türlü güvenceyi 
veriyoruz. Kendi yemediğimiz ürünü 
kesinlikle tezgahımıza koymuyoruz. 
Açılışımızda bizleri yalnız bırakma-
yan tüm dostlarımıza ve müşterileri-
mize teşekkür ediyorum” dedi.

‘ŞUBELEŞME ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDECEĞİZ’

Açılışımızda konuşan Kağnıcı 
Pastacılık Bonex Yönetim Kuru-
lu Başkanı Rıza Kağnıcı, “Kağnıcı 
Bonex olarak yeni şubemizi Bonex 
Fatih Caddesi şubesi hizmete açtık. 
Şubemiz 650 metrekare. 150 Met-
rekaresinde Unlu Mamüller satışı 
ve üretimi var. Burada Ova Market 
ile beraberiz. Şubemiz sabah 08:00 
açılıyor, akşam ise 23:00 da kapanı-
yor.  BONEX olarak kalitemizi Fatih 
Caddesinde bölgesinde bulunan 
müşterilerimize de sunmaya devam 
edeceğiz. Kağnıcı BONEX olarak 
Konyalı müşterilerimize en iyi hiz-
met vermek için şubeleşme çalış-
malarına ağırlık vereceğiz. Açılışı-
mızda bizleri yalnız bırakmayan tüm 
misafirlerimizi teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cuma buluşmaları ile 
gönüllere dokunuyor

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Bu-
luşmaları kapsamında Şeyh Şa-
mil  Mahallesi’nde vatandaşlarla 
bir araya geldi. Cuma Namazını 
Selçuklu Merkez Camii’nde kılan 
Başkan Pekyatırmacı namaz son-
rasında vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, her hafta farklı 
bir camide gerçekleştirdiği Cuma 
Buluşmaları ile mahalle sakinleri-
nin görüş ve önerilerini almaya de-
vam ediyor. İstişarelerin ve görüş 
alışverişlerin temel alındığı Cuma 
Buluşmalarının bu haftaki adresi 
Şeyh Şamil Mahallesi oldu. Baş-
kan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu 
Merkez Camii’nde kılınan namazın 
ardından esnaf ve vatandaşlarla bir 
araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı’ya, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuk-
lu İlçe Teşkilatı üyeleri,  Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcıları, 
Belediye Meclis Üyeleri  ve birim 
müdürleri eşlik etti. Selçuklu Be-

lediyesi olarak temelinde insana 
faydayı esas alan anlayışla hizmet 
planlaması yaptıklarını  ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Vatandaşlarımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda projeler 
üretiyor, onlardan gelen istek ve 
önerilere göre hizmet programı-
mızı belirliyoruz. Çocuklarımız için 
kütüphaneler, okullar ve spor alan-
ları, hanımlarımız ve emeklilerimiz 
için sosyal tesisler, yılın her mev-
siminde tüm vatandaşlarımızın ya-
rarlanabileceği sosyo, kültürel et-
kinlikler gerçekleştiriyoruz. Temel 
belediyecilik faaliyetlerinin yanı 
sıra sağlık, eğitim, kültür ve spor 
alanlarında yaptığımız çalışmalar 
ile daha yaşanabilir bir Selçuklu 
hedefiyle geleceğe yürüyor, 7’den 
70’e her yaştan hemşehrimizin bu 
hizmetlerden faydalanmasını sağ-
lıyoruz” dedi.  

Başkan Pekyatırmacı Selçuklu 
Merkez Camii’ne ait olan külliye de 
Kuran-ı  Kerim eğitimi alan 4-6 yaş 
aralığındaki çocukları ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ

Konya eşrafından oluşan bir heyet, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular

Konya Eşrafından, Kavuş ve Kılca’ya ziyaret
Konya’daki bazı işadamı, yöne-

tici, sanayici ve esnaflar tarafından 
oluşturulan Konya Eşraf Grubu, 
31 Mart seçimlerinde zaferle çıkan 
başkanları ziyaret etmeye devam 
ediyor. Heyet son olarak Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
ve Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca’yı ziyaret ederek ‘Hayırlı 
Olsun’ dileklerinden bulundular. 
Ziyaretlere ; Konya Eşraf Grubu 
adına Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar Baş-
kanlığında, Demirciler Petrol Sahibi 
Orhan Demirci, Aydın Çavuş Din-
lenme Tesisleri sahibi Hidayet Onur, 
Öztaşlar Yedek Parça sahibi Salih 
Öztaş, Şen Demir sahibi Mustafa 
Şen, Selçuklu Düğün Malzemele-
ri sahibi Sadettin Kutlu, Lalebahçe 
Muhtarı Mehmet Avcı, TARKOP 

Başkanı Seyit Mehmet Dağ, Bozkır 
Üçpınar Eski Belediye Başkanı Ziya 
Kuz, Kamsan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Durmuş Ergün, Ayaslıer İnşaat 
sahibi Muzaffer Ayaslıer, Gürbüzler 
İnşaat sahibi Abdurrahman Gürbüz 

Ünüvar Tohumculuk sahibi Mehmet 
Ünüvar, Bankacı Hasan Dündar, 
Serbest Muhasebeci Haydar Uysal, 
Meram Ziraat Odası Başkanı Murat 
Yağız, Tahir Paşa Camii İmam Ha-
tibi Bayram Kavasoğlu, Sanayi Cami 

İmamı Ali Bitim, Bolu Mangal Park 
sahibi Ahmet Eldem, Hava Limanı 
sorumlu Hekimi Dr. Talat Gök, Me-
ram Belediye Meclis Üyesi Dursun 
Uysal, Medova Hastanesi Başhekimi 
Dr. Seyit Karaca, Erenköy Eski Muh-

tarı Aytekin Kozanay, KTO Karatay 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Remzi Çetin, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mevlüt Mülayim, Harmancık Mahal-
lesi Muhtarı İsmail Deniz, Ketenci 

Kuyumculuk sahibi Cengiz Ketenci, 
Konya Sürücü Kursları Başkanı Fatih 
Kocakafa, Atiker Petrol sahibi Hida-
yet Atiker ve TEYAT Dernek Baş-
kanı Hasan Oğuz katıldı. Ziyaretler 
görüş alışverişinde bulunulduğuna 
dikkat çeken ve heyet adına konu-
şan Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar, “  31 
Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 
vatandaşlarımızın oyları ile seçilen 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’ya Konya eşrafından bir 
grup isim olarak ziyaretler gerçek-
leştirdik. Her iki başkanımıza bizlere 
göstermiş oldukları ilgi ve alakadan 
dolayı  teşekkür ediyor, çalışmala-
rında başarılar diliyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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Ak Parti Selçuklu İlçe Kadın Kolları’na seçim sürecinde verdikleri destek için teşekkür eden Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni dönemde Selçuklu’da Kadın Meclisi kurulacağının müjdesini verdi

Selçuklu’dan Kadın 
Meclisi müjdesi

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu 
İlçe Teşkilatı Kadın Kolları üyeleriyle 
bir araya geldi. Başkanı Pekyatırma-
cı, yerel seçim süreci boyunca yoğun 
faaliyet yürüten ilçe kadın kolları 
üyelerine çalışmalarından dolayı te-
şekkür  etti. 

Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı 
Esra Doğan’ın da yer aldığı progra-
ma Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’nın yanı sıra Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz 
ve ilçe teşkilatında görev alan kadın-
lar katıldı.  

“SELÇUKLU’DA KADIN 
MECLİSİ OLUŞTURACAĞIZ” 

31 Mart Yerel Seçimleri’nde 
kazanılan başarıda kadın kolları teş-
kilatının büyük bir emeği ve katkısı 
olduğuna vurgu yapan Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı: “ Yerel seçimlerde Konya’da 
elde edilen başarı Selçuklu’da elde 
edilen başarının bir göstergesi. Bu-
rada da sizlerin çok büyük emekleri 
var. Bütün seçim sürecinde hiç yo-
rulmadan, bıkmadan,usanmadan 
kapı kapı dolaştınız. Bizim ulaşama-
dığımız, giremediğimiz yerlere siz-
ler girdiniz ve neredeyse sıkmadık 
el bırakmadınız. Onun için sizlere 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Burada bir dava için çalışıyoruz ve 
hiç kimse kendisi için koşturmuyor. 
Böyle bir davaya hizmet etmiş ol-
mak ve gönül vermiş olmak büyük 
bir şans ve nimet. Çok şükrediyoruz 
ki bugün başımızda Recep Tayyip 
Erdoğan gibi bir liderimiz var. Al-
lah ona hayırlı,uzun ömürler versin 
başımızdan eksik etmesin. Dünya 
olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Et-
rafımız ateş çemberi ama ülkemizde 

çok şükür her imkana her özgürlüğe 
sahibiz ülkemize yaradanın lütfettiği 
çok büyük nimetler var. Bunları da 
kullanma imkanına sahibiz bu ni-
metlerin de kıymetini çok iyi bilme-
miz gerekiyor. Bizim 31 Mart’ta elde 
ettiğimiz netice aslında bir son değil 
bir başlangıç. Bu sonuçlar üzerimize 
çok büyük bir yük yüklenmiş oldu.  
Önümüzde inşallah 5 yıllık bir süreç 
var ve bu süre zarfında da elimizden 
geldiği kadar gayret ederek hem 
şehrimize hem ilçemize hem de ül-
kemize hizmet etmek için hep birlik-
te gecemizi, gündüzümüze katmaya 
devam edeceğiz. Bizler sadece se-

çime endeksli çalışmıyoruz. Bizim 
çalışmamız, gayretimiz sürekli. O 
yüzden bundan sonraki süreçte de 
hep birlikte çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Önümüzdeki dönem ger-
çekleştireceğimiz işlerden bir tanesi 
de Kent Konseyi bünyesinde sizlerin 
de desteğiyle bir kadın meclisi oluş-
turmak. İnşallah burada ilçemize,  
şehrimize hangi katkıları sunmamız 
gerekiyorsa bunları birlikte istişare 
edeceğiz” dedi.  

“SELÇUKLU’DA UYUM 
BAŞARIYI GETİRDİ”

 Ülkemizin ve şehrimizin 
önemli bir seçim sürecini geride 

bıraktığını  ifade eden Ak Par-
ti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer 2019;”Hem Konya-
mızda hem de Selçuklumuzda 
vatandaşımızın teveccühü ve tüm 
teşkilatlarımızın özverili çalışma-
ları ile güzel sonuçlar elde ettik. 
Seçim sürecinde her fırsatta bu 
seçimlerin sadece bir belediye se-
çimi olmadığını bir beka meselesi 
ve ülkemiz için çok büyük önemi 
olduğunu ifade ettik.  Yaşanan sü-
reçlerde bunu hep birlikte görüyo-
ruz. Ülke olarak zor bir coğrafyada 
yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi. 
Güneyimizde terör örgütleri bir 
ülke oluşturmaya çalışıyor, batı 
sürekli olarak bizi bölüp, parçala-
mak ve geride bırakmak için uğ-
raşıyor. Dünya’nın pek çok yerin-
de Türkiye’yi aşağıya çekmek için 
dünyanın önde gelen güçleri çaba 
sarf ediyorlar. Ama bizler tarihimi-
zin, inancımızın bize yüklediği so-
rumlulukla Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde mücadele ediyoruz” 
dedi.  Selçuklu teşkilatının birlik ve 
beraberlik ruhuna da dikkat çeken 
Başkan Özer; “Kadın Kollarımızla, 
Gençlik Kollarımızla, Ana Kade-
memizle, Belediye Başkanımızla, 
Belediye Meclis Üyelerimizle bir 
bütün olarak hareket edebilen 
uyumlu bir teşkilatız. İnşallah bu 
uyumu önümüzdeki süreçte de 
devam ettireceğiz. Önümüzde 4.5 
sene seçimsiz bir süreç var. Ama 
bizler kenarda bekleyemeyecek, 
çalışacak ve gayret edeceğiz. Bu 
süreçte yapmış olduğumuz çalış-
malardan ve vermiş olduğunuz 
desteklerden dolayı başta Kadın 
Kolları Başkanımız olmak üzere 
tüm ekibine teşekkür ediyorum” 
diyerek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Başkan Kılca 
esnafla buluştu

Turistler Türkiye’de 22,5 
milyon dolar harcadı

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Cuma Buluşmaları kap-
samında BÜSAN Sanayi Camii’nde 
esnaf ve vatandaşlarla buluştu. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, her Cuma Karatay’ın baş-
ka bir camisinde vatandaşlarla bir 
araya geliyor.  Başkan Hasan Kılca, 
bu kapsamda BÜSAN Sanayi Ca-
mii’nde Cuma Namazı’nın ardın-
dan vatandaş ve esnafla buluşarak 
hem vatandaşın Cumasını tebrik 
etti hem de esnafa hayırlı işler di-
leğinde bulundu. 

Bölge esnafları ve vatandaş-
ların taleplerini de dinleyen Kılca, 
Cuma Buluşmalarının güzel bir 

gelenek olduğunu belirterek, “Bu 
vesileyle hem Cuma gününün 
rahmet ve bereketine ortak oluyo-
ruz hem de Karataylı hemşehrileri-
mizle hasbihal etme fırsatı buluyo-
ruz. Karatayımız’daki bu birlik ve 
kardeşlik ortamını tesis eden tüm 
hemşehrilerime teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.  Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
programda AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, AK Parti 
İl Başkan Yardımcıları, AK Parti İl 
Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Yö-
netim Kurulu Üyeleri ile belediye 
meclis üyeleri de eşlik etti.
 n HABER MERKEZİ

Turistlerin hangi ülkede ne ka-
dar harcama yaptığı belli olurken, 
yabancı turistlerin 2017 yılında 
Türkiye’de 22,5 milyon dolar har-
cama yaptığı görüldü.

Medya takibinin öncü kurumu 
Ajans Press, yabancı turistlerin en 
çok harcama yaptığı ülkeleri konu 
alan araştırmayı inceledi. Ajans 
Press’in Visual Capitalist verile-
rinden ve medya yansımalarından 
derlediği bilgilere göre, yabancı 
turistlerin 2017 yılında Türkiye’de 
22,5 milyon dolar harcama yaptı-
ğı görüldü. Bu rakam en yüksek 
ABD’de de görülürken, yabancı 
turistlerin burada 210,7 milyar 
dolar harcadığı kaydedildi. Yabancı 
turistlerin en çok harcama yaptığı 

diğer ülkelerde; İspanya, Fransa, 
Tayland, İtalya ve Birleşik Krallık 
olarak belirlendi. Yabancı turistler-
den 22,5 milyon dolar elde eden 
Türkiye’nin ise bu listenin 14’üncü 
sırasına yerleştiği kayıtlara geçti. 
PRNet ve Ajans Press’in gerçek-
leştirdiği medya araştırmasında, 
konu ile ilgili yazılı basına yansıyan 
haber adetleri de belli oldu. 2017 
yılından bugüne kadar turizm baş-
lığı altında 379 bin 67 haber çıkışı 
tespit edilirken, son zamanlarda 
artan turist ziyaretinin haber çıkış-
larını da etkilediği saptandı. Sade-
ce yabancı turistlerle alakalı yazılı 
basına konu olan haber adedi ise 
10 bin 283 olarak görüldü.
n HABER MERKEZİ 

Meram’da hizmetiçi eğitimler devam ediyor
Meram Belediyesi, hizmet ka-

litesini daha da artırmak amacıyla 
başlattığı hizmet içi eğitim program-
larına hız kesmeden devam ediyor. 
Bu kapsamda son olarak belediye 
personeline ‘İlkyardım Eğitimi’ ger-
çekleştirildi. Bu alınan eğitim sonra-
sında sertifika alanlar, iş kazalarında 
yaşanacak yaralanmalarda ilk acil 
müdahaleyi yapabilecek donanıma 
sahip olabilecekler.  Meram Bele-
diyesi, başlattığı hizmet içi eğitim 
programlarına ara vermeden devam 
ediyor. Bu çerçevede personele son 
olarak ‘İlkyardım Eğitimi’ verildi.
Belediye çalışanlarının,hayati önem 
taşıyan ilk yardım konusunda dona-
nımını artıracak olan eğitim prog-
ramı İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri 
tarafından sunuldu. İki gün boyunca 
devam eden eğitimlerde persone-
le;Genel ilkyardım bilgileri, Hasta/
yaralının ve olay yerinin değerlendi-
rilmesi, Temel yaşam desteği, Kana-
malarda ilkyardım, Yaralanmalarda 
ilkyardım, Yanık, Sıcak çarpması ve 

Donuklarda ilkyardım, Kırık, Çıkık 
ve Burkulmalarda ilkyardım, Bilinç 
Bozukluklarında ilkyardım, Zehir-
lenmelerde ilkyardım, Hayvan ısır-
malarında ilkyardım, Göz, Kulak ve 
Buruna yabancı cisim kaçmasında 
ilkyardım, Boğulmalarda ilkyardım, 
Hasta / yaralıyı taşıma teknikleri 

başlıkları altında eğitimler gerçek-
leştirildi.  

BAŞKAN KAVUŞ; 
“HER ÇALIŞMAMIZ HİZMET 

KALİTESİNİ ARTIRABİLMEK İÇİN”
Meram ve Meramlıya hizmet-

te kalite çıtasını yükseltmek adına 
eğitim programlarına önümüzdeki 

süreçte daha fazla ehemmiyet ver-
mek üzere planlama yaptıklarını 
kaydeden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, hizmet içi eğitim-
lerde temel amaçlarının her alan-
da personelin donanımını artırarak 
Meram’a en iyi hizmeti sunmak 
olduğunu belirtti.Belediye çalışan-

larının motivasyon ve mutluluğunu 
da artıracak bu çalışmaları artırarak 
devam ettireceklerini ifade eden 
Başkan Kavuş sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Acil bir durum karşısında 
profesyonel ekipler gelene kadar, 
amaçsız çözümlerden ve yanlış mü-
dahalelerden kaçınarak hasta yada 

yaralıya çabuk, etkili ve en uygun 
müdahaleyi yapmak için gerekli bil-
gi ve beceriyi kazandırmak amacıy-
la böyle bir eğitim programı plan-
landı. Bulunduğumuz her ortamda 
kaza ve hastalanma riski taşımakta-
yız. Hele ki bizim gibi 7 gün 24 saat 
vatandaşlarımızla iç içe bir görev 
yürütenler bu tip vakalarla her an 
karşılaşıyorlar. Bu gibi durumlarla 
karşılaştığımızda, müdahalede bu-
lunanların ilkyardım eğitimi almış 
olmaları, yaşamın sürdürülmesin-
de, sakatlanmaların önlenmesinde 
ve iyileşme sürecinin kısaltılmasın-
da belirleyici rol oynayacaktır.Bu 
bilinçle, ilkyardım yönetmeliğinin 
bir gereği olarak böylesine önemli 
bir konuda arkadaşlarımıza temel 
eğitim verdik. Hayatın her alanın-
da onlara lazım olacak bu program 
bugünden sonrada dönem dönem 
tekrarlanarak, eğitim almamış tek 
bir arkadaşımız kalmayana dek de-
vam ettirilecektir.” 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı Kadın Kolları üyeleriyle bir araya geldi.
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Selçuk Üniversitesi (SÜ), 44. kuruluş yıl dönümünü “Milli Birlik” temasıyla düzenlenen törenle kutladı. SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Selçuk Üniversitesi olarak bir ‘Dünya 
Üniversitesi’ olma yolunda ilerlerken milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi, ülkemize ihtiyaç duyulan her alanda hizmet etmeyi, hedef olarak seçtik” dedi

Selçuk Üniversitesi 44 yaşında
Süleyman Demirel Kültür Mer-

kezinde gerçekleştirilen program, 
SÜ Dilek Sabancı Konservatuvarı 
öğretim elemanları ve öğrencileri 
ile Türkçe Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TÖMER) öğrencileri tara-
fından hazırlanan müzik dinletisiyle 
başladı. Törende konuşan Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, Türkiye’nin en köklü 
yükseköğretim kuruluşlarından 
biri olan Selçuk Üniversitesinin 44. 
kuruluş yıl dönümünde bir arada 
olmaktan duyduğu mutluluğu ifa-
de ederek, “Selçuk Üniversitesi, 11 
Nisan 1975 tarihinde kurulmuş ve 
bugüne kadar 600 binden fazla öğ-
renci mezun etmiştir. Üniversitemiz 
halen 77 bin öğrencisiyle ülkemizin 
en kalabalık üniversitelerinden bi-
risidir. Yapılan çeşitli değerlendir-
melerde ülkemizde 206 üniversite 
içerisinde 16. sırada, dünyada ise 
28 binden fazla üniversite içinde 
ilk bin üniversite içinde yer almak-
tadır. Amacımız; üniversitemizi 
gerek ülkemizde gerekse dünyada 
saygın üniversiteler arasında daha 
üst sıralara taşımaktır” dedi. Rektör 
Şahin, üniversitenin bugünlere gel-
mesinde emeği geçen herkese de 
teşekkür etti. 

Birlik ve beraberliğe her zaman-
kinden daha çok ihtiyaç olduğunu 
dile getiren Rektör Şahin, “Başta 

Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
devlet büyüklerimiz, ülkemizin bir 
beka sorunu ile karşı karşıya olduğu 
ifade etmektedirler. Dış düşmanları-
mızın şu ya da bu sebeple bize karşı 
nasıl bir tavır sergiledikleri, bu tutu-
mun tarihi arka planları, bizimle il-
gili niyet ve emelleri herkesin malu-
mudur. Bunlara, içimizdeki işbirlikçi 
hainlerin taşeronluk ettiği de açık 
seçik ortadadır. 15 Temmuz ihanet 
ve işgal kalkışmasının bize yeniden 
hatırlattığı en önemli hakikat, devlet 
ve millet bütünlüğümüzü korumak 
ve kollamak olduğudur” ifadelerini 
kullandı. 

Üniversitelerin bilim ışığından 
yeni buluşların, yeni fikirlerin har-
manlandığı geleceğin aydın kad-
rolarının yetiştirildiği mekanlar 
olduğunu ifade eden Rektör Şa-
hin, “Selçuk Üniversitesi olarak bir 
‘Dünya Üniversitesi’ olma yolunda 
ilerlerken milli ve manevi değerle-
rine bağlı nesiller yetiştirmeyi, ül-
kemize ihtiyaç duyulan her alanda 
hizmet etmeyi, özetle ülkemizin 
‘Stratejik Üniversitesi’ olmayı ken-
dimize hedef olarak seçtik. Bu hede-
fimizi gerçekleştirebilmek için kalite 
odaklı çalışmalar yürütmekteyiz” 
ifadelerini kullandı. 

Törene katılan, eski Milli Savun-
ma Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti 
Konya Milletvekili Hacı Ahmet Öz-

demir ve İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş da Selçuk Üniver-
sitesinin 44. kuruluş yıl dönümünü 
kutladı. Törende, “Yılın Hayırsever 
İşadamı Onur Ödülü” Kamil Akka-
nat’a, “Yılın Bilim Adamı Onur Ödü-
lü” SÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Yılmaz’a, “Akademik Başarı Onur 
Ödülü” ise Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dal-

kıran’a verildi. 
‘YÜKSEKÖĞRETİM VE YENİ YÖK 

KAVRAMI’ KONFERANSI 
Programda, 44. yıla özel kon-

feransı ise Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. 
Safa Kapıcıoğlu, “Yükseköğretim ve 
Yeni YÖK Kavramı” başlığıyla verdi. 
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Kapı-
cıoğlu, “Yaptığımız projeler ve ça-
lışmaların sebebi ülkemizin geleceği 

olan genç nesillerin nitelikli dün-
yayla rekabet edilebilir ve rekabetin 
ötesinde dünyaya liderlik yapabilir 
konumda olmalarını temin etmek-
tir. Bunun için bir planlama, koor-
dinasyon ve denetleme kurulu olan 
Yükseköğretim Kurulunun yaptığı 
işler, siz öğretim üyelerimizin ve 
üniversitelerimizin gayretleriyle 
birlikte yapılan çalışmalarla ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışmaları, hep 
birlikte ve hedefe yönelik yaptığımız 
takdirde inanıyorum, yakın gele-
cekte akademide yapılan çalışmalar 
teknolojik ürünlere dönüşecek ve 
üniversitelerimiz bugün bulunduk-
ları yerden çok daha yükseklerde 
yer alarak dünyaya örnek akademik 
kurumlar haline gelecektir. Bura-
da siz değerli öğretim üyelerimize 
özellikle kamu kaynaklarıyla bulun-
duğumuz ortamlarda yapacağımız 
çalışmalarla büyük katkılar sunaca-
ğımıza inanıyorum. Üniversite sa-
nayi işbirliklerinin önemli olduğunu 
ve sanayinin içerisinde akademis-
yenlerin bulunarak bu süreci devam 
ettirmelerini eylem içinde eğitim, 
uygulamanın içinde eğitimle birlik-
te yürütülmesinin çok önemli oldu-
ğunu tekrar hatırlatmak istiyorum” 
diye konuştu. 

44. yıl anısına Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. 
Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu’na Selçuk 

Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Musta-
fa Şahin tarafından günün anısına 
bir tablo hediye edildi. Törende, do-
çent ve profesör unvanı alan öğre-
tim üyelerine de protokol tarafından 
belgeleri takdim edildi. 44. kuruluş 
yıl dönümü münasebetiyle, Küra-
törlüğünü Doç. Dr. Ahmet Dalkı-
ran’ın yaptığı “44 Yılda 44 Sanatçı 
44 Eser” isimli plastik sanatlar ser-
gisinin açılışı gerçekleştirildi. Süley-
man Demirel Kültür Merkezindeki 
etkinliklerin sonrasında, konuklara 
ve öğrencilere Keykubat Köşkünde 
“Geleneksel Selçuk Pilavı” ikram 
edildi. 

Törene, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, eski Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, Konya Millet-
vekilleri, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, 
Bölge Adliye Mahkemesi Başka-
nı MevlütGülbudak, Bölge Adliye 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı 
Abdullah Gündüz, Selçuk Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. 
Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet 
Okka, siyasi parti il başkanları, de-
kanlar, müdürler, daire başkanları, 
akademisyenler, hayırseverler, idari 
personel, öğrenciler ile diğer proto-
kol üyeleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Eleştiriye açık olun, her 
şeyi herkesle konuşun

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen konferansa 
MÜSİAD Konya Başkan Yardım-
cısı Serhat Yaya konuk oldu. Yaya, 
genç iş adamlarına tavsiyelerde 
bulundu. Konferansta konuşan 
Serhat Yaya, 2005 yılından Genç 
MÜSİAD ile tanıştığını ve o yıldan 
itibaren her Cuma günü düzenle-
nen hasbihal ve konferanslara ka-
tılmaya çalıştığını ifade etti. Yaya, 
“Sizlerin de yaşı genç ve tecrübeye 
ihtiyacınız var. Bunu ya yaşayarak 
ya da dinleyerek öğrenirsiniz. Bu-
rada edindiğim tecrübeleri kendi 
işletmemde uyguladım ve başarılı 
olduğumu da gördüm. Sizler de 
elinizden geldiği kadar toplantılara 
katılmaya çalışın. Bu tür program-
lara katılmak zaman kaybı değildir, 
hatta ve hatta size büyük fayda 
sağlar. Eleştiriye çok açık olun. 
Burada herkesle her şeyi konuşa-
bileceğini bilin ama en çok da on-
ları dinleyin. Bu, sizin için dönüm 
noktası olabilir. Burada alacağınız 

görevleri layıkıyla yerine getirin. 
Bu masa etrafında oturan bü-
yüklerimiz şuan önemli görevler 
üstlenmektedirler. Sıra sizlere de 
gelecek ve sizler de, bir gün o gö-
revlerde yer alacaksınız. En güzel 
yatırım insandır. İnsana yapacağı-
nız bir yatırım sizlere büyük fayda 
sağlayacaktır. Yetişmiş bir insanın 
sizlere ve ülkenize büyük katkısı 
olacağını hiçbir zaman unutmayın. 
Yurt dışına açılmak istiyorsanız, 
analizi iyi yapın, eksikleri görün ve 
çalışmalarınızı ona göre planlayın. 
Mutlaka yeni pazar arayışlarına gi-
rin. Henüz keşfedilmemiş ve açıl-
mayı bekleyen ülkeler ile kuracağı-
nız ticari ilişkiler sizi bir adım öteye 
taşıyacaktır. Sürekli yeni projeler 
üretmeye çalışın. Allah birlik ve 
beraberliğinizi bozmasın. Birlik ve 
beraberliğinizden ödün vermezse-
niz, hem Konya’mız hem ülkemiz 
hem de milletimiz kazanacaktır” 
dedi.
n HABER MEREKZİ

Meliha Ercan Hasta Konukevi açıldı
Selçuk Üniversitesi, 44. kuruluş 

yıl dönümünü etkinlikleri kapsamın-
da Alaeddin Keykubat Kampüsü içe-
risine hayırsever iş adamı Nurullah 
Ercan tarafından yaptırılan Meliha 
Ercan Hasta Konukevinin açılışı ger-
çekleştirildi.  Meliha Ercan Konukevi 
açılış törenine, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, eski Milli Savunma 
Bakanı Mehmet Vecdi Gönül, Millet-
vekilleri, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin ve protokol men-
supları katıldı. Hayırsever iş adamı 
Nurullah Ercan aile olarak annesinin 
anısını yaşatmak adına yaptıklarını 
belirterek, “Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde tedavi gö-
ren dar gelirli konaklama sıkıntısı 
yaşayan hasta ve yakınlarının derdi-
ne çare olabildiysek ne mutlu bize” 
dedi.  Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. 
Mustafa Şahin de, “Bu tesis 2017 
yılının sonuna doğru gündeme gel-
di. Sağ olsunlar Nurullah Ercan bey 
annesi ve babası adına Akören ilçe-

mizde hamiliğini yapmakta yetmedi 
arazi verdi, yetmedi bir öğrenci yur-
du verdi. O da yetmedi 98 yataklı 
bu tesisimizi yaptı. Böyle bir tesis 
gerçekten ihtiyaç olan bir tesisti. Bu 
vesileyle Ercan ailesine çok teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. 

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi 
Gönül ve Vali Cüneyit Orhan Toprak 
da, Ercan ailesine teşekkür etti. Ko-
nukevi, 4 bin 109 metrekare alanda, 
48 oda ve 98 yatak kapasitesine sa-
hip olarak hizmet veriyor.
n HABER MERKEZİ

Türk Göç ve Diasporası Pane-
li Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Konfe-
rans Salonunda gerçekleşti. Panel, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ahmet Koyuncu’nun moderatörlü-
ğünde gerçekleşti. İstanbul Üniversi-
tesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sakarya 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Bünyamin Bezci, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Levent Kayapınar’ın katılımlarıyla 
gerçekleşen paneli çok sayıda öğrenci 

ilgiyle takip etti.
Prof. Dr. Levent Kayapınar göç 

türleri, devletlerin eliyle gerçekleşen 
göçler, Türklerin Anadolu’ya göçme-
si, Loannis Skilicis’in Selçuklu Türkle-
ri hakkında söylemlerini, Moğolların 

sebep olduğu zorunlu göçleri hakkın-
da dinleyenleri bilgilendirdi.

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise 19. 
yüzyıldan günümüze kadar olan göç-
leri, göçmen-muhacir kavramlarını, 
istatistiki verilere göre Türkiye’deki 

yabancı sayılarını, düzenli ve düzen-
siz göçleri anlattı. Adıgüzel, Türki-
ye’nin batı sınırlarına göre doğu sınır-
larından göçmenler aldığını, bunların 
kimi zaman devlet bilgisi dâhilinde 
kimi zaman ise kaçak yollardan Tür-

kiye’ye girdiğine değindi. Ülkedeki sı-
ğınmacılar yüzde 70’ini Suriyelilerin 
oluşturduğunu ve bunun sebebinin 
ülkelerinde devam eden savaş oldu-
ğunu ve bu dönemsel göçlerin böl-
gedeki diğer savaşlar sonrasında da 

görüldüğünü söyleyen Adıgüzel; “Bi-
zim de kültürümüzde konar-göçerlik 
var, yıllarca bizde göç etmişiz, göçe 
zorlanmışız bir ulusuz dolayısıyla o 
insanları anlaması gereken onların 
halini anlayabilecek millet biziz” dedi.

Türkiye’den Avrupa’ya yapılan 
göçlere değinen Prof. Dr. Bünyamin 
Bezci ise bu göçler esnasında ortaya 
çıkan sorunları ve çözümlemelerinin 
politik düzleme nasıl yansıdığıyla il-
gili detaylı bir sunum yaptı. Panelist-
ler programın sonunda öğrencilerin 
merak ettikleri konulara açıklık ge-
tirerek, sorularını yanıtladılar. Toplu 
fotoğraf çekimi ile program sona erdi. 
n HABER MERKEZİ 

‘Suriyelileri en iyi anlayan Türk milletidir’
Vali Cüneyit Orhan Toprak Prof. Dr. Mustafa Şahin

Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu Prof. Dr. Mustafa Şahin
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Elektrik Mühendisleri Odası 
Konya Temsilciliğinde birçok üye, 
temsilciliğin “Konya Şubesi” olması 
için imza topladı. Grup adına açık-
lama yapan Özkan Keskin, Konyalı 
elektrik mühendislerinin Ankara 
şubeye bağlı bir temsilcilik olarak fa-
aliyet gösterdiğini söyledi. Gerek yıl-
lık bütçesi gerekse de 1200’ü aşkın 
kayıtlı üyesi ile Konya’nın bağımsız 
şube olması gerektiğini savunan 
Keskin, şunları kaydetti: “Şu ana 
kadar 500’ü aşkın meslektaşımızın 
imza desteğini şube olma yolunda 
aldık. Bağımsız şube yapılmayarak, 
demokratik seçme ve seçilme hak-
kımız bulunmamaktadır. Maalesef 
1200 üye atama usulü ile yönetili-
yor. Toplanan temsilcilik gelirlerimiz 

merkeze gitmektedir. Bütçe kulla-
nabilme özgürlüğümüz bulunma-
maktadır.” Keskin, Ankara şubenin 
ve genel merkezin, Konya’yı tem-
silcilik nezdinde tutmasından dolayı 
Konya’daki elektrik mühendislerinin 
rahatsızlık duyduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: “Mühendis arka-
daşların birçoğu bu yüzden üyelik-
ten istifa etti. Konya’nın hakettiği 
düzeyde şube olarak temsil edilebil-
mesi için toplu imzalı dilekçe ile bağ-
lı bulunduğumuz Konya temsilciliği-
ne başvurduk. Umarız Ankara şube 
ve genel merkez siyasi ve maddi 
düşüncelerden uzak, demokratik bir 
meslek odası gibi davranır ve Kon-
ya’nın şube olması talebini onaylar.”
n AA

Ağaçta mahsur kalan 
güvercini itfaiye kurtardı

İlkokul öğrencilerinden 
jandarmaya ziyaret 

Aksaray’da ayağına dolanan 
ip sebebiyle ağaçta mahsur kalan 
güvercin, itfaiye ekipleri tarafından 
kurtarılarak doğaya bırakıldı. Olay, 
Ereğli Kapı Mahallesi’nde yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 
bir güvercinin ayağına dolanan ip 
nedeniyle ağaçta mahsur kaldığını 
fark etti. Bunun üzerine durum it-

faiye ekiplerine bildirildi. Kısa süre-
de adrese gelen Aksaray Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye 
aracının merdiveni marifeti ile ku-
şun mahsur kaldığı ağacın üst kıs-
mına ulaştı. Kuşun ayağındaki ipi 
çıkartan itfaiye görevlisi, kuşu ya-
rası olup olmadığını kontrol ettikten 
sonra tekrar doğaya bıraktı. n İHA

Selçuklu ilçesi Aşağıpınarba-
şı İlkokulu öğrencileri, Jandarma 
Teşkilatını daha yakından tanımak 
amacıyla Konya İl Jandarma Ko-
mutanlığını ziyaret etti. Selçuklu 
Aşağıpınarbaşı İlkokulundan 110 
öğrenci Jandarma Teşkilatını daha 
yakından tanımak amacıyla Konya 
İl Jandarma Komutanlığına geldi. 

Jandarma tarafından çocuklara 
Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği, 
olay yeri inceleme timi, iz takip ve 
bomba arama köpeği ile trafik ve 
motosiklet timlerinin gösterileri 
sergilendi. Ziyarette öğrencilere 
Jandarma Çocuk Dergisi de dağı-
tıldı.
n İHA

Küfürleşme meselesi yüzünden oğlu öldürülen ve oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybeden babanın organları ailesi tarafından bağışlandı. Babanın organları umut oldu

Kalbi dayanmadı,
organları umut oldu

Karaman’da küfürleşme mesele-
si yüzünden çıktığı iddia edilen kav-
gada bıçaklanarak öldürülen gencin 
ölümünün ardından kalp krizi geçi-
ren baba Durmuş Kocaoğlu kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. Oğ-
lunun acısına dayanamayan babanın 
organları ailesi tarafından bağışlandı. 

Olay, 25 Mart Pazartesi günü 
saat 16.30 sıralarında Nefise Sul-
tan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte 
elektrikli bisikletle olay yerine gelen 
Muhammet Yasin Kocaoğlu (18), 
yolda yürümekte olan Atakan Y. ve 
arkadaşı E.S.M.’nin yanına gelerek 
kavga etmeye başladı. Atakan Y., 
yanında bulunan bıçakla Muham-
met Yasin Kocaoğlu’nu kalbinden ve 
omuzundan bıçakladıktan sonra olay 
yerinden arkadaşıyla birlikte kaçtı. 

Çevredeki vatandaşların çağırdığı 
ambulansla Karaman Devlet Hasta-
nesine kaldırılan Muhammet Yasin 
Kocaoğlu, yapılan tüm müdahalele-
re rağmen kurtarılamayarak haya-
tını kaybetti. Yaşanan bıçaklı kavga 
anı ise bir apartmanın güvenlik ka-

merasına saniye saniye yansıdı. 
BIÇAKLANARAK HAYATINI 

KAYBEDEN GENCİN CENAZESİ 
DEFNEDİLİRKEN BABASI AYAKTA 

DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ 
Kalbine ve omuzuna aldığı bıçak 

darbesi ile ağır yaralı olarak kaldırıl-

dığı Karaman Devlet Hastanesinde 
hayatını kaybeden Yasin Kocaoğlu 
için Larende Mahallesi’ndeki Laren-
de Büyük Camisi’nde cenaze namazı 
kılındı. Kılınan cenaze namazında ise 
baba Durmuş Kocaoğlu, ayakta dur-
makta zorluk çekti. 

OĞLUNUN ACISINA 
DAYANAMAYAN BABANIN 

ORGANLARI İKİ KİŞİYE UMUT OLDU 
18 yaşındaki Muhammet Yasin 

Kocaoğlu’nun babası dün geçirdi-
ği kalp krizi sonucu Konya’ya sevk 
edildi. Burada yapılan tüm müda-
halelere rağmen Kocaoğlu kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Oğlunun 
acısına dayanamayan baba Kocaoğ-
lu’nun organları yakınları tarafından 
bağışlandı. Kocaoğlu’nun böbrekle-
rinden birisinin Isparta’ya diğerinin 
ise Antalya’ya gönderildiği öğrenildi.
n İHA

‘Temsilcilik değil, şube olsun’

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN
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Traktörle hafif ticari
araç çarpıştı: 5 yaralı

Minibüsle otomobil
çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ilgın ilçesinde, traktör ile hafif 
ticari aracın çarpışması sonucu 5 
kişi yaralandı. Sezai Ertekin (37) 
idaresindeki 42 ECF 015 plaka-
lı hafif ticari araç, Ilgın-Beyşehir 
kara yolundaki Balkı Mahallesi’n-
de, Seyit Topuz’un (64) kullandığı 

42 P 6215 plakalı traktörle çarpış-
tı. Kazada, araç sürücüleri ile hafif 
ticari araçta bulunan Ahmet Üner 
(60), Mehmet Topçu (54) ve Meh-
met Ali Arslanpınar (36) yaralan-
dı. Çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine gelen jandar-

ma ve 112 Acil Servis ekiplerinin 
müdahalesi sonucu yaralılar, Ilgın 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir 
süre ulaşıma kapanan yol, araçla-
rın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe 
açıldı.
n AA

Aksaray’da minibüs ile oto-
mobilin çarpışması sonucu 1 kişi 
öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bil-
giye göre, Hüseyin Tunçbeden 
(38) idaresindeki 68 FJ 644 pla-

kalı otomobil ile Hamza Atav (23) 
yönetimindeki 50 AJ 371 plakalı 
minibüs Yavuz Sultan Selim Ma-
hallesi’nde çarpıştı. Kazada iki 
sürücü de yaralandı. Otomobilde 

sıkışan Tunçbeden, itfaiye ekiple-
rince kurtarıldı. Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılan 
yaralılardan Tunçbeden, hayatını 
kaybetti. n AA

Baba Durmuş Kocaoğlu Oğul Yasin Kocaoğlu
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Karapınar’da yayla yolunda yeni obruk oluştu

Karapınar ilçesinde yayla yo-
lunda 10 metre çapında, 10 metre 
derinliğinde yeni obruk oluştu. Bu-
güne kadar 300’ün üzerinde obruk 
oluşan ilçede halk korkuyla yaşıyor. 
Türkiye’nin rüzgar erozyonuna 
maruz kalan bölgelerinin başında 
gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sa-

hip Karapınar’da, yeraltı sularının 
çekilip, toprağın göçmesiyle mey-
dana gelen obruklar, vatandaşları 
tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300’ün 
üzerinde obruk oluşan Karapınar’ın 
Küçük Karakuyu mevkiinde yayla-
lara giden patika yolda yeni bir ob-
ruk daha meydana geldi.

ARACIN GEÇMEMESİ 
FACİAYI ÖNLEDİ 

Tarlalarda çalışan işçile-
rin, obruğu fark ederek haber 
vermesi üzerine belediye ekipleri, 
10 metre çapında, 10 metre de-
rinliğindeki obruğun etrafını gü-
venlik amaçlı tel örgüyle çevirdi. 

Obruğun oluşumu sırasında yol 
üzerinden herhangi bir aracın 
geçmemesi ise olası bir faciayı 
önledi. 

Bölgede çiftçilik yapan Adem 
Aydemir, obruğun tarlada çalışan 
işçiler tarafından fark edildiğini 
belirterek, şunları söyledi: ‘’İlkba-

har gelince tarlada ve yaylalarda 
çalışmalar başlıyor. Obruğun yol-
da olması endişe verici. O sırada 
herhangi bir aracın geçmemesine 
şükrediyoruz. Yolda veya tarlada 
küçük bir çukur görsek korkuyo-
ruz. Bu obruğun yakınında belli 
aralıklarla 10 tane daha obruk 

var. Devletimizin araştırmasını 
istiyoruz. Sular her yıl çekiliyor. 
Gece evde uyurken, traktörle 
giderken ‘obruk olacak mı’ diye 
korkuyor ve etkileniyoruz. Obruk 
her tarafta olabilir. Şu ana kadar 
can kaybının olmamasına sevini-
yoruz.’’ n DHA

Her sınıfın bir yetim kardeşi var 
projesinin proje sorumlusu öğret-
menlerine teşekkür belgesi verildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir Sen 
ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasın-
da protokol imzalanarak başlayan 
değerler ve sosyal sorumluluk ha-
reketi olan “Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var” projesi kapsamında 
Ilgın’da proje sorumlusu öğretmen-
lere teşekkür belgesi verildi. Belge 
sunum programı Ilgın Şehit Bekir 
Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lise-
si’nde gerçekleşti. Öğretmenlere te-
şekkür belgelerini veren Konya İHH 
İnsani Yardım Derneği Ilgın Tem-
silcisi Abdullah Yağcı, “Hepimizin 
günahları vardır. Günahınız dağlar 
kadar da olsa bir yetimin ihtiyacını 
görürseniz, sizde de yoksa ama ni-
yet ederseniz ya da yardımı organize 
ederseniz Allah bütün günahlarınızı 
biiznillah affeder, günahlarınız dö-
külür gider.” dedi. Proje sorumlusu 
öğretmenler adına söz alan Halil 
Toparlak da şunları söyledi: “Biz 
yapmadıklarımızdan da hesaba çe-

kileceğiz. O çocukların sorumluluğu 
bizim sırtımızda. Bir başkası yapsın 
diyebileceğimiz bir şey değil. İHH 
bize bu projeyi getirdiğinde bizi bir 

sorumluluğun beklediğini biliyor-
duk. En anlamlı bulduğumuz ça-
lışma buydu ve buna ortak olduk. 
Gücümüzün yettiğince işe asıldık. 

Bu proje kapmasında lise olarak 10 
yetime hamilik ettik. İHH’ya bu gü-
zel proje için teşekkür ediyoruz.”
n AA

Bahçeye giren hasta
kurt tedavi ediliyor

Doğada bulunan angut 
koruma altına alındı 

Konya’da, bir evin bahçesin-
de hasta halde bulunan kurt, milli 
parklar görevlileri tarafından teda-
viye alındı. 

Alınan bilgiye göre, Çumra’nın 
Okçu Mahallesi’nde bir evin bah-
çesinde yerde yatan hasta bir kurt 
olduğu ihbarı üzerine harekete ge-
çen Doğa Koruma ve Milli Parklar 

8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, adre-
se geldi. Hasta olduğu belirlenen 
kurt, ekipler tarafından buradan 
alınarak Karatay Hayvanat Bahçesi 
Veteriner Hekimliği’ne teslim edil-
di. Hasta hayvanın tedavisinin ar-
dından tekrar doğal yaşam alanına 
salınacağı belirtildi.
n AA

Akören ilçesinde, doğada uça-
maz vaziyette bulunan koruma al-
tındaki türlerden angut kuşu tedavi 
altına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
Konya’nın Akören ilçesi May Barajı 
çevresinde bir vatandaş tarafından 
uçamaz halde, hasta olduğu düşü-
nülen bir kuş bulunduğu bildirildi. 
Haber verilmesi üzerine hareke-
te geçen Doğa Koruma ve Milli 
Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekip-

leri, bölgeye giderek teslim aldığı 
kuşun dünyada tek eşli nadir kuş 
türlerinden olduğu için koruma 
altında olan angut kuşu olduğunu 
belirledi. Hasta olduğu tespit edi-
len angut kuşunun Karatay Hayva-
nat Bahçesi Veteriner Hekimliğine 
teslim edildiği, tedavisini müteakip 
yeniden doğal yaşam alanına bıra-
kılacağı öğrenildi.
n İHA

Konya Aksaray Yolu’nun 15. kilometresinde kontrolden çıkan otomobilin pikaba çarpması 
sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Otomobil pikaba 
çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan oto-
mobilin pikaba çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. 
Kaza, Konya- Aksaray karayolunun 
15. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Aksaray istikametine seyir halinde 
olan Sami Ç. (48) idaresindeki 38 
ZS 933 plakalı otomobil kontrolden 
çıktı. Bankete düşen otomobil tali 
yoldan karayoluna çıkmak için bek-
leyen Osman Baran idaresindeki 34 

BCG 770 plakalı pikaba çarptı. Kaza 
sonrası pikap sürücüsü Osman Ba-
ran araçta sıkışırken, otomobil sürü-
cüsü Sami Ç. ile araçtaki Süleyman 
Ç. (74), Z.B.Ç. (7), Demet Ç. (33), 
A.R. (14) yaralandı. Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay yerine polis, it-
faiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen gelen sağlık ekip-
lerinin kontrollerinin ardından pikap 
sürücüsü Osman Baran’ın hayatını 
kaybettiği belirlenirken, otomobilde 
bulunan yaralılar ambulansla çeşitli 

hastanelere kaldırılarak tedavi altı-
na alındı. Yaralılardan Sami Ç.’nin 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Osman Baran’ın cansız bedeni ise 
itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden 
çıkarılarak otopsi yapılmak üzere 
Konya Numune Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Öte yandan, bir elektrik 
dağıtım firmasının çalışanı olduğu 
öğrenilen Osman Baran’ın mesai 
arkadaşları gözyaşlarına hakim ola-
madı. Kaza ile ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

Bu okulda her sınıfın bir yetim kardeşi var
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77
ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

 İLAN

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır
Adres : Merkez Makro Market A.V.M 

Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA
Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO’dan aldığım öğrenci kimlik kartımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

MUSTAFA TETİK
Öğrenci No: 0850019035

Z-473
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KONESOB Genel Sekreteri

Harun GÜN’ün
 

Dedesi

Hacı Kamil 
GÜN’ün

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şube Başkanı

Veli ÖZAĞAN’ın
 

Babası

Ali 
ÖZAĞAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı ve Görme Engelliler Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Veli Özağan’ın babası Ali Özağan dualarla uğurlandı

KONESOB Genel Sekreteri Harun Gün’ün dedesi Hacı Kamil Gün 89 yaşında vefat etti. 
Gün ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Veli Özağan’ın babası
Ali Özağan Hakk’a yürüdü

Hacı Kamil Gün 
dualarla defnedildi

Görmeyenleri Koruma Derne-
ği Konya Şube Başkanı ve Görme 
Engelliler Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Veli Özağan babası 
Ali Özağan 76 yaşında vefat etti. 
Merhum Ali Özağan’ın cenaze-
si dün Cuma Namazına müteakip 
Parsana Cami’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Musalla Me-
zarlığına defnedildi. Özağan ailesini 
acı günlerinde sevenleri ve yakın-
larını yalnız bırakmadı. Merhumun 
yakınları cenaze töreninin ardından 
taziye dileklerini kabul etti. Merhum 
Ali Özağan  2 erkek ve 1  kız çocuk 
babasıydı.  Yenigün Gazetesi ola-
rak merhum Ali Özağan’a yüce Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve ya-
kınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Genel 
Sekreteri Harun Gün’ün dedesi 
Hacı Kamil Gün 89 yaşında vefat 
etti.  Merhum Hacı Kamil Gün’ün 
cenazesi dün Cuma namazı sonra-
sı Kavak Köyü’nde kılınan cenaze 
namazının ardından köy mezar-
lığına defnedildi. Gün ailesini acı 
günlerinde sevenleri ve yakınları-
nın yanı sıra Konya Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları Birliğine bağlı 
Oda Başkanları, Genel Sekreterlik 
çalışanları ile teşkilat mensupları 
yalnız bırakmadı. Merhumun aile-
si cenaze töreni sonrası taziye di-
leklerini kabul etti. Merhum Hacı 
Kamil Gün 3 kız, 3 erkek çocuk 

babasıydı. Yenigün Gazetesi ola-
rak merhum Hacı Kamil Gün’e 
yüce Allah’tan rahmet, kederli 

ailesi ve yakınlarına sabır ve baş-
sağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN



1113 NİSAN 2019HABER

Genç Osman ya da 2. Osman, Os-
manlı devletinin 16. padişahı, 95. İslam 
halifesidir. Divan edebiyatında Farisi 
olarak bilinir Sultan Genç Osman, 3 Ka-
sım 1604 tarihinde, İstanbul’da dünya-
ya geldi. Babası Birinci Ahmed, annesi 
Mahfiruz Haseki Sultandır. Mahfiruz 
Haseki Sultan aslen Rum’dur. Sultan 
Genç Osman, on dört yaşında iken, 
amcası Sultan Birinci Mustafa’nın taht-
tan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına 
oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok 
titiz davrandı. Sultan Genç Osman, iyi 
bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça, Far-
sça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi 
doğu ve batı dillerini klâsiklerinden ter-
cüme yapabilecek kadar güzel öğrendi. 
Çok güzel bir yüzü olan Genç Osman 
zeki, enerjik, atılgan, cesur ve gözü pek 
bir padişahtı. Sultan Genç Osman, Fa-
tih Sultan Mehmed devrine kadar ya-
pıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam 
Esad Efendi’nin ve Pertev Paşa’nın kız-
ları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim dev-
rinden itibaren padişah saray dışından 
evlenmediği için bu davranış önemli 
bir değişiklik oldu.

Kendisine planlarını uygulayacak 
bir sadrazam bulamadı. Tarihte eşine 

az rastlanır bir şekilde tahttan indirile-
rek, Yedikule zindanlarında boğularak 
şehit edilen Sultan Genç Osman, ba-
bası Sultan Birinci Ahmed’in Sultan 
Ahmed Camii’nin yanındaki türbesine 
defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet 
erkanı içindeki üst düzey yetkilileri de-
ğiştiren, müderris ve kadıların atanma 
yetkilerini şeyhülislâmdan alan Sultan 
Genç Osman çok yenilikçi bir padişah-
tı.

II. Osman, tahta geçince, ilk önce 
Lehistan meselesini ele aldı. Lehistan, 
bir müddet önce Osmanlı devletinin 
himayesinden çıkmış, 1617’de bu ko-
nuda bir antlaşma imzalanmıştı. Yal-
nız, Lehistan bu antlaşma hükümlerini 
bozmakta gecikmedi. Bunun üzerine 
Osmanlı ordusu, Lehistan’a girdi.

Bosna Hersek Hırvatistan Genel 
Valisi Vezir İskender Paşa’nın komuta 
ettiği ordu, Kırım Hanı Canibey Giray, 
Rumeli Genel Valisi Vezir Yusuf Paşa, 
akıncı komutanı Koca Hızır Paşa gibi 
büyük askerlerin gayretiyle, 20 eylül 
1620de, Stanislas Zolkiewsky’nin 
başkomutanlığındaki büyük Leh ordu-
sunu, 10.000 ölü verdirerek, bozguna 
uğrattı. Lehler’in arkasına düşen İsken-

der Paşa, 17 gün içinde 
50.000 düşman askerini 
yok etti. 120 top, sonsuz 
ganimet alındı. Bunun 
üzerine, Lehistan, barış 
istediyse de Osmanlı 
Hükümeti bu teklifi kabul 
etmedi, barış görüşme-
leri için gelen Leh heye-
tini İstanbul’a sokmayıp 
geri çevirdi.

Sadrazam Damat 
Halil Paşa 2. Osman’ın tahta çıkışında 
İran seferine bulunuyordu. Ordunun 
Pul-i Şikeste’de bozguna uğramasına 
rağmen, Erdebil şehrini kaybetmek 
istemeyen İranlılar, Osmanlılardan 
barış istemişlerdir. 26 Eylül 1618 
yılında Serav sahrasında iki devlet 
arasında, Nasuh Paşa Antlaşmasına 
göre Serav Barış Antlaşması imzala-
narak, barış sağlanmıştır.  Katoliklere 
karşı Protestanları destekleme Kanuni 
döneminden Otuz Yıl Savaşlarında da 
devam etmiştir. Transilvanya bölge-

sinde çıkan Protestan 
isyanı, Osmanlıların etki-
siyle çıkmıştır. Osmanlı 
donanması 1620 yılında 
Halil Paşa komutasında 
Akdeniz’e doğru sefere 
çıkmıştır. Navarin’e ulaşan 
donanma, kuzeyde ki Ad-
riyatik’e yönelmiştir. Dıraç 
yöresinde iki adet İtalyan 
gemiyi ele geçirerek, İtal-
ya’ya asker çıkarmıştır. 

Ardından İspanyolların elindeki Manf-
redonia işgal edilmiştir.

II. Osman’ın başkomutanlık ettiği 
Lehistan Seferi 8 ay, 18 gün sürdü. Bu 
savaşta Doğu Avrupa’nın kilidi sayılan 
Hotin Kalesi ile Podolya eyaleti alındı. 
Lehistan Krallığı, III. Murat devrinde 
olduğu gibi gene Osmanlı devletinin 
himayesini kabul etti, vergiye bağlandı. 
II. Osman, Ortodoks âlemini olduğu 
gibi Protestan dünyasını da Türk ege-
menliğine almak, Baltık Denizi’ne çık-
mak istiyordu. Ancak, Yeniçeri ocağı, 

bu seferde büyük liyakatsizlik, gayret-
sizlik gösterdi. Padişahın büyükbabası 
III. Mehmet devrinde Şeyhülislâm 
Hoca Sadettin Efendi’nin bu ocağı 
düzenlemek veya söndürmek fikri, II. 
Osman’da sabit bir düşünce oldu.

Lehistan seferindeki yaşanan ba-
şarısızlıktan sonra, askeri alanda ye-
nilikler yapmak isteyen Genç Osman, 
Kapıkulu Ocaklarını oluşturdu. Devle-
tin ödediği maaşların, asker sayısından 
fazla olduğunu görüp, ödeneği kısma 
yoluna gitmiştir. Bu sebeple fazla pa-
rayı alan askerler, Genç Osman’a düş-
man olmuşlardır. Bunun farkında olan 
padişah tecrübesizliğinden ötürü yeni-
likleri gereği gibi yapamıyordu. Mısır, 
Anadolu ve Suriye’den getireceği yeni 
askerlerle bir ordu kurmak istiyordu. 
Harem, saray ve ilmiye teşkilatlarını 
yeniden yapılandırma isteği vardı. 
Kapıkulu ocaklarının bu durumdan 
rahatsız olması, Şeyhüslislam Esad 
Efendinin fikir belirtmemesi yenilik-
lere engel oluyordu. Erzurum, Halep, 
Mısır ve Şam beylerbeylerine asker 
almak için gönderdiği gizli belgeler, 
yeniçerileri kızdırmıştı. Anadolu’ya as-
ker toplamak için gitme isteğini, Dürzi 

lider Maanoğlu Fahreddin’in çıkardığı 
Lübnan’daki isyan sayesinde yakala-
dı. İsyanı bastırmak üzere Anadolu’ya 
doğru yola çıkmak istediğini belirtse 
de, Şeyhülislam ve sadrazam tarafın-
dan engellendi. Bunun üzerine hacca 
gitmek istediğini söyleyerek, hazırlık-
lar yapıldı. İlk kez bir padişahın hacca 
gitmesi fikri hoş karşılanmasa da, 
padişahın ısrarıyla hazırlıklara devam 
edildi. 500 yeniçeri ve sipahiyle yola 
çıkacak olan padişah, diğer askerlerin 
İstanbul’da kalarak şehri korumasını 
istemiştir. Yola çıkan kafile Üsküdar’da 
padişah otağını kurmadan, yeniçeriler 
Süleymaniye’de toplandılar. Ayaklanan 
yeniçeriler, saraya girerek, bazı devlet 
büyüklerini öldürdüler. Yeniçerileri ve 
sipahileri ikna etmeye çalışan Genç 
Osman, bunda başarı sağlayamadı. 
Tahta amcası 1. Mustafa geçirilerek, 
isyancıların ele başları tarafından Genç 
Osman Yedikule zindanlarında bo-
ğularak öldürüldü. Sultan Ahmet Ca-
mii’nde kılınan namazın ardından, aynı 
camide babasının yanına defnedildi. 
Genç Osman’ın öldürülmesi, Anado-
lu’da isyanların çıkmasına sebep ol-
muştur.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 33
SULTAN 2. OSMAN (GENÇ OSMAN)

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Beyşehir Gölü’nde 
yatlar turlara başladı

‘Gezici Kayıt Terminali’ 
Kulu’da hizmete başladı 

Beyşehir ilçesinde, göl üzerin-
de gezi düzenleyen yatlar turları-
na başladı. Yat işletmecisi Ahmet 
Bülbül, kış mevsimi nedeniyle ara 
verdikleri tekne turlarına havaların 
ısınması ile birlikte yeniden başla-
dıklarını söyledi. 

Beyşehir Gölü’nde son yıllarda 
yat turizminin önemli bir noktaya 
geldiğini ve faaliyet gösteren ge-
zinti yatı sayısının artması ile bir-
likte artan talebi karşılamaya çalış-
tıklarını vurgulayan Bülbül, “Yeni 
köprü önündeki limanımızdan 
her gün teknelerimiz göl üzerinde 
günü birlik turlar düzenliyor. Talep 

olması halinde adalara da özel tur-
lar düzenleyebiliyoruz. Özellikle, 
hafta sonları Konya’dan ve çevre 
il ve ilçelerden Beyşehir’e geziye 
gelen ziyaretçilerimiz tekne tur-
larımıza çok ilgi gösteriyor. Şu an 
göl turlarımıza olan ilgiden mem-
nunuz. Yaz mevsiminin gelmesi 
ile birlikte işlerimizin daha da ar-
tacağını umuyoruz. Sektör olarak 
bu sezondan oldukça umutluyuz. 
Beyşehir’e gelen misafirlerimiz bu 
turlar sayesinde hem gölümüzü, 
hem adalarımızı yakından görme 
imkanı bulabiliyor” dedi.
n İHA

Kulu ilçesinde nüfus müdürlü-
ğünde ‘Gezici Kayıt Terminali’ ilk 
parmak izi alımını yaparak hizmet 
vermeye başladı. 

Kulu Nüfus Müdürlüğünde 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 
çıkartmak için müdürlüğe gide-
meyecek durumda olan yaşlı, en-
gelli ve yatalak hastalar için hizmet 
verecek “Gezici Kayıt Terminali” 
parmak izi kaydı almaya başladı. 
Yapılacak olan müracaatlarda nü-
fus müdürlüğüne gelemeyecek 
durumda olanların ikamet adres-
lerine gidilecek. Yatalak hasta, en-
gelli ve yaşlı vatandaşların yakınla-

rı tarafından nüfus müdürlüğüne 
başvurmaları halinde kimlik kartı 
almaları konusunda ikametlerinde 
“Gezici Kayıt Terminali” hizmet 
vererek parmak izlerini alacak. An-
cak başvuru yapacak vatandaşla-
rın parmak izi konusunda randevu 
alınması gerekiyor. 

Gezici kayıt terminali ile ilk 
hizmeti alan Kulu’ya bağlı Zincir-
likuyu Mahallesinde ikamet eden 
63 yaşındaki Elife Sert, “Bu hizmet 
iyi, ayağıma geldi. Merdivenlerden 
yukarıya çıkamıyordum” diyerek 
memnuniyetini dile getirdi.
n İHA

Kırım’dan 116 yıl önce göçtükleri Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Konar mahallesinde gele-
neklerini yaşatan Kırım Tatarları, kültürlerinin olmazsa olmazı atlara bağlılıklarını da sürdürüyor

Tatarlar’ın at sevgisi
nesilden nesle aktarılıyor

Sarayönü ilçesine bağlı Konar 
Mahallesi’nde yaşayan Kırım Ta-
tarları, anayurtlarından getirdikleri 
birçok geleneği yaşatmanın yanında 
atlara olan bağlılıklarıyla da dikkati 
çekiyor. Osmanlı’nın Kırım’dan çe-
kilmesinin ardından Çarlık Rusya’sı 
tarafından 1903’te sürgün edilen 
Kırım Tatarları, 116 yıldır yaşadıkla-
rı Konar Mahallesi’nde, gelenekleri-
ne sahip çıkıyor.

Sultan İkinci Abdülhamid tara-
fından Sarayönü ilçesinin 6 kilomet-
re doğusunda düzenli bir imar planı-
na göre inşa ettirilen köyde yaşayan 
Kırım Tatarları; kültürlerini, dillerini, 
yemeklerini, adetlerini, gelenek ve 
göreneklerini nesilden nesle akta-
rıyor. Ana geçim kaynakları tarım 
ve hayvancılık olan, bunun yanı 
sıra motorlu taşıtlar yaygınlaşınca-
ya kadar uzun yıllar Tuz Gölü’nden 
Sarayönü Tren İstasyonu’na atlarla 
tuz taşıyan Kırım Tatarları, bölgede 
uzun yıllar taşımacılık görevini üst-
lendi.

Kültürlerinde önemli yer tutan 
atlarla sıkı bağlarını koruyan Kırım 
Tatarları, halen gündelik işlerinde 
bu yük hayvanlarını kullanmaya de-
vam ediyor. Mahallenin gençleri de 
boş zamanlarında mahalleyi çevre-
leyen geniş meralarda at koşturarak 
vakit geçiriyor. Konar mahallesinde 
yaşayan 59 yaşındaki Kırım Tatarı 
Necdet Demirkaya, atların, kültürle-
rinde çok önemli bir yer tuttuğunu 
söyledi.

Atalarının 93 harbinden sonra-
ki süreçte sürgün edildiğini anlatan 
Demirkaya, “Sürgünde insanları-
mızın bir bölümü Sibirya’ya gitmiş. 

Çoğu da Türkiye’ye gelmiş. Biz atı 
çok severiz. Orta Asya’dan gelen 
geleneklerimize göre hep koyun ve 
at beslemiştir Kırımlılar. Tarım ve 
hayvancılığa elverişli olduğu için, 
atlarımızı bize en uygun yapıda olan 
İç Anadolu’ya getirmişler.” diye ko-
nuştu.

‘TATARLAR VATANA 
SADIK İNSANLARDIR’

Demirkaya, atalarının sürgünde 
büyük acılar ve kayıplar yaşamasına 
rağmen, geldiklerinde vatan müda-
faasından geri durmadıklarını ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Birinci Dünya Savaşı’nda dedeleri-
miz Yemen’e gitmiş. Benim dedem 
de 16 sene Yemen’de hizmet yap-
mış. 6 sene İngilizlerin esiri kalmış. 
Nerede savaş, baskın, zulüm varsa 

Osmanlı askeriyle ve Cumhuriyet 
tarihinde Atatürk’ün askeriyle hep 
savaşlara gitmişler. ‘Biz göçmen 
geldik, harbe gitmeyiz’ dememişler. 
Tatarlar vatana sadık insanlardır.”

Kendilerini karakter olarak da 
atlara çok benzettiklerini vurgula-
yan Demirkaya, “At çok temiz, asil 
bir hayvandır. Sahibine çok sadık-
tır. Kirli su içmez. Yerini temizler. 
Koşumdan çıkardıktan sonra terini 
kurutmak için döktüğümüz gübre-
ye, küle gider terini sürter, çırpınır, 
tertemiz olur.” dedi.

‘KÖYÜMÜZÜN ÇAYIRLIĞI
 ATTAN GEÇİLMEZDİ’

Mahalledeki at sayısı son dö-
nemde azalsa da gençlerin bu sev-
giyi devam ettirdiğini dile getiren 
Demirkaya, şunları kaydetti: “Ço-

cukluğumuzda köyümüzün çayırlığı 
attan geçilmezdi. Köyümüzde 80 
hane varsa 100, 150 at vardı. At-
larımızı alnından öperdik, severdik, 
kucaklardık. Yüzümüzü yüzüne sü-
rerdik. Hayvanı ne kadar seversen, o 
da o kadar yakın olur. Herkes at ara-
balarını koşardı. Atların dizginlerine, 
at arabalarının tekerlerine, mendil-
ler, eşarplar takılırdı. Atların kuy-
ruklarını topuz yaparlar, her tarafını 
süslerlerdi. Atalarımız gibi gençleri-
mizin de atlara karşı büyük sevgisi 
var. Gençlerimiz o sevgiyi devam 
ettirmeye çalışıyor. Atlar bizim için 
bağımsızlık ve özgürlük simgesidir. 
Ata binmek insana cesaret verir. 
Atın şahlanışı insanı daha yürekten 
heyecanlandırır. İnsan kendini öz-
gür hisseder.” n AA
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BM’nin 12 Aralık 1948’de ABD, 
Fransa, ve Türkiye temsilcilerinden olu-
şan ‘’Filistin Uzlaştırma Komisyonu’’ ku-
rulması sonrasında, komisyonun Tür-
kiye temsilcisi Hüseyin Cahit Yalçın’ın; 
‘’İsrail’in tanınması’’ tavsiyesi ile resmi 
düzeyde İsrail ile ilişkilerin başladığı 
söylenebilir. O zamana kadar kurulacak 
İsrail devletine karşı temkinli hatta karşı 
duran Türkiye, bu süreçle birlikte bu tu-
tumunu değiştirme eğilimi göstermiştir. 
Komisyon üyesi Hüseyin Cahit Yalçın’ın 
döneminde tavizsiz bir anti komünist 
olarak tanındığını biliyoruz. Bu çerçe-
vede Yalçın’ın İsrail ve Sovyet ilişkisi ile 
ilgili kaygılarının komisyon görüşmeleri 
esnasında giderilmesi, bu tavsiyesinin 
temel etkeni olarak görülebilir. Hatta 
öyle ki Hüseyin Cahit Yalçın’ın İsmet 
İnönü’ye, İsrail’in tanınması konusunda 
ciddi bir rapor da sunmuştur. Türki-
ye’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
dış politika bağlamında Batı yanlısı bir 
tutum sergilemesi de, İsrail’in tanınması 
hususunda önemli bir etken olarak gö-
rülmekteydi. Böylesi bir tabloda, komis-
yonda ki görevi devam ederken Türkiye 
28 Mart 1949’da İsrail’i tanıyan ilk Müs-
lüman devlet olarak tarihe kayıt düştü.

Bugünden sonra Türkiye dış poli-

tika bağlamında İsrail ile ilişkilerini ek-
seriyetle devam ettirdi. Dönem dönem 
ilişkilerde gerilme ve kopma aşamaları 
yaşanmışta olsa Türkiye’nin Ortadoğu 
politikasında İsrail hep önemini korudu. 
Dönemin şartları çerçevesinde inşa edi-
len ilişkiler ‘’inişli çıkışlı’’ olarak tanımla-
nabilse de, stratejik olarak adlandırılan 
konularda iş birliklerinin olduğunu gör-
mekteyiz. 

Bu anlamda bugün ‘’Golan Te-
peleri’’ konusunda İsrail’in tutumu ve 
açıklamaları sonrasında Türkiye’nin 
karşı açıklamalarının olması durumuna 
tarihsel bir perspektiften bakarak Türki-
ye ile İsrail ilişkilerini irdelemekte fayda 
görüyorum.

1949’da Türkiye’nin İsrail’i tanıması 
sonrasında kimi kırılma noktalarını ve 
yakınlaşma ya da uzaklaşma durumları-
nı irdelerken ‘’Golan Tepeleri’’nin önemi 
ve işgal tarihine değineceğiz. Bu önemli 
tarihlerden olan ‘’1967 Arap İsrail Sa-
vaşları’’nda Türkiye’nin, Kıbrıs Sorunu 
noktasında ABD ile yaşadığı gerginlik 
ve özellikle Johnson Mektubu sonrası 
yaşanan dış politikada ki hayal kırıklı-
ğıyla net bir şekilde Arap Devletlerini 
desteklediğini görmekteyiz. Ancak bu 
dönemde dahi İsrail ile ilişkilerde radikal 

bir değişiklik olmadığını 
söylemek mümkün gö-
züküyor. Maslahatgüzar 
seviyesinde ilişkilerin 
devam etmiş olması bu 
görüşü destekler nitelik-
tedir. 

1980’li yıllarda 
Özal’ın pragmatik dış po-
litika anlayışı ile şekillenen 
dış politikamız çerçeve-
sinde, 1985 yılında ABD 
ziyareti esnasında gizlice Yahudi Lobisi 
önde gelenleri ve İsrail’in Washington 
büyükelçisiyle görüştüğü bilinmektedir. 
Bu dönemde Ortadoğu’da devam eden 
müteahhitlik işlerinin devam etmesi 
içinde destekleyici bir tutumun ser-
gilendiği de görülmektedir. Bu da dış 
politika bağlamında Türkiye’nin kendi 
şartları ve çıkarları doğrultusunda bir 
hareket geliştirdiğinin tarihsel kanıtı ola-
rak düşünülebilecektir. 

1990’lı yıllara gelindiğinde ise iliş-
kilerin iyice sıkılaştığı ve geliştiği görül-
müştür. Bu yılların başında Tel-Aviv’deki 
diplomatik temsilciğimizin büyükelçilik 

düzeyine yükseltildiği bilin-
mektedir. Özellikle Özal’ın 
ABD ile ilişkileri en üst 
düzeye çıkarma isteği doğ-
rultusunda tıpkı 1950’lerde 
Menderes’in yaptığı gibi 
İsrail ile dirsek teması sağ-
lanmaya çalışıldı. Bunun 
yanında Amerika’da etkili 
olan Ermeni ve Rum lobi 
faaliyetlerine karşı Türkiye, 
Yahudi Lobisinden destek 

bekliyordu. Üstelik Avrupa ile ilişkilerin 
rayına oturması adına da Yahudi Lobile-
rinin desteği önemli görülmekteydi. Dö-
nemde Çiller’in İsrail ziyareti esnasında 
ilişkileri ‘’stratejik’’ olarak tanımlaması 
da, çok boyutlu bir işbirliği beklentisinin 
göstergesiydi. Bu tarihlerde imzalanan 
iki anlaşma ilişkinin boyutunu gösterir 
niteliktedir. 1996’da ‘’Askeri Alanda Eği-
tim ve Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşma-
sı’’ ve ‘’Serbest Ticaret Anlaşması’’nın 
yapılması beraberinde bir çok tartışma-
yı getirse de bugün bakıldığı vakit epey 
dikkat çekici ve önemlidir. 

2001 sonrası ilişkilerin de yukarıda 

ki çerçevede geliştiği söylenebilir. Tica-
ret hacminin her geçen gün arttığı yıllar 
olarak görülen dönemde kimi zaman 
diplomatik krizler çıksa da ilişkilerin de-
vam ettiği söylenebilir. Mavi Marmara 
gibi hadiselerde ilişkiler kopma nok-
tasına gelse de sonrasında ekonomik 
ve bölgesel anlaşmalar ile bu durum 
devam etmiştir. ‘’Alçak koltuk krizi’’ bu 
dönemde yaşanmış olsa da yine son-
rasında diplomasinin işlediği bilinmek-
tedir. Bu dönemde Türkiye’nin bölgesel 
liderlik arayışı ve dış politika bağlamında 
kimi zaman idealist bir tavır sergilemiş 
olduğu söylenebilecek olsa da, Türki-
ye’nin ‘’inişli çıkışlı’’ ilişkileri devam ettir-
diği ifade edilebilecektir.

Son günlerde tekrar gündeme ge-
len ‘’Golan Tepeleri’’ hadisesine karşı 
Türkiye’nin tutumu da yukarıda anla-
tıldığı doğrultuda gerçekleşmiştir. İs-
rail 1967 savaşında işgal ettiği tepeleri 
1981 yılında ilhak ettiğini açıklamıştır. 
2017 yılında da ilk defa  bakanlar kuru-
lunu bu bölgede toplama gibi bir tavır 
sergilemekten geri durmamıştır. Suriye, 
Ürdün, Lübnan ve işgalci İsrail’e sınırı 
olan tepelerin zengin su yatakları ile İs-
rail’in su ihtiyacının üçte birini karşıladığı 
bilinmektedir. Bunun yanında hakim 

bir tepe olması dolayısıyla da stratejik 
bir konuma sahip olduğu ve özellikle 
Suriye açısından kritik bir coğrafya da 
bulunduğu söylenebilir.

 Türkiye 1982 yılında BM’de İsrail’in 
kınanması hususunda tarafsız kalmış 
ve sonrasında ASALA terör örgütünün 
karargahlarının bulunduğu Lübnan’dan 
temizlenmesi noktasında İsrail’in teklifi-
ni kabul etmiştir.  

2008’de Türkiye’nin arabuluculuk 
girişimleri Gazze Saldırısıyla boşa çık-
mış ve İsrail’in bu konuda sert bir tavır 
alacağı izlenimi verilmiştir. İşgalci konu-
munda bulunan İsrail’in bu tutumunu 
devam ettireceğini de anlaşılmıştır.

 Trump’ın İsrail’in işgalini ‘’İsrail’in 
egemenliği olarak resmen tanımanın 
vakti geldi’’ diyerek meşrulaştırmaya 
çalışması son günlerde bu konuyu 
tekrar gündeme taşıdı. Ancak İsrail’in 
seçim döneminde olması ve Trump’ın 
bu anlamda uluslararası kamuoyu ve 
ABD iç siyasetinde destek bulmaması 
bu konunun gerçekleşmesi noktasında 
popülist bir yaklaşım olarak görülebi-
lecektir. Yine de bu konu da temkinli 
olunması zorunludur. Öyle ki Suriye’nin 
geleceği açısından da bu tepelerin duru-
mu önem arz etmektedir. 

TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİ VE GOLAN TEPELERİ
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Selçukya Kültür Sanat Derne-
ğinin, bu haftaki konuğu ünlü ta-
rihçilerimizden Prof. Dr. Alaattin 
Aköz, günümüzdeki tarih algısını 
anlattı. Selçukya Sohbetleri Koor-
dinatörü Devriş Ahmet Şahin’in, 
“Tarihi perspektifimiz, günlük 
hayatımıza yön veren temel öge-
lerden biri ama bunu sağlıklı ya 
da gerçekçi oluşturamadığımız, 
toplumsal yapımızdaki farklıkla-
ra bakınca daha iyi anlaşılıyor. Bu 
yüzden konuyu uzmanlarından 
dinlemekte fayda görüyoruz” diye 
başlattığı program SÜ Edebiyat Fa-
külesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tari-
hi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin 

Aköz’ün Tarih, Tarihçilik ve tarihi 
algılamamızdaki sorunları anlattı-
ğı söyleşi ile devam etti. Prof. Dr. 
Aköz, “Bazı meslekler var ki top-
lumun tamamının ortak mesleği 
gibidir: Bunlardan biri de tarih. Ve 
en kolay meslek olarak kabul edi-
lir. Hatta birkaç cümle bilmek bu 
mesleği icara etmek için yeterli gi-
bidir. Ama mesuliyet kısmına ge-
lince hiç kimse bunun mesuliyetini 
üstlenmez. Yanlış bir cümle söyler-
siniz bir şey olmaz insan hayatına 
doğrudan görünür bir etkisi yoktur 
ilk başta görülemez çünkü. Fakat 
bunların tahribatı bir tıp hekimin 
hastasını yanlış teşhis ile öldür-

mesinden daha kötüdür. Tahribatı 
derindir ve süreklidir, fark edilmez 
ama uzun zaman yayılır nesillere 
sirayet eder” diye konuştu. Prof. 
Dr. Aköz, “Tarih bilgisinin yetersiz 
ve araştırma gerçeği öğrenme me-
rakının düşük olduğu toplumlarda, 
kurgu ve senaryonun kaçınılmaz 
olduğu roman ve film , dizi gibi 
aslında tarihi kaynak olmayan ça-
lışmalar halk tarafından tarihi bilgi 
gibi okunuyor. Bu yüzden tarihi 
doğru yansıtma konusunda yazar 
ve senaristlerin de sorumluğunun 
olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat 

verilen bilgiler için teşekkür eder-
ken, “ Hocamızın örneklerinden 
anlıyoruz ki yanıldığımız yanlış 
anladığımız o kadar tarihi bilgi var 
ki zannediyorum tarih algımızı dü-
zeltebilirsek toplumumuzdaki bir 
çok sorunu temelden düzeltmiş 
olacağız” dedi. Prof. Dr. Alaat-
tin Aköz’e Selçukya Kültür Sanat 
Derneğinin hazırlamış olduğu te-
şekkür plaketi ise Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin 
Muşmal tarafından takdim edildi.

Program hatıra fotoğrafı ile 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Akşehir’i Nasreddin Hoca 
İlkokulu temsil edecek

İndiği servis minibüsünün 
altında kalan öğrenci öldü

Akşehir Belediyesi tarafından 
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 
düzenlenen “3. Ulusal İlkokullar 
Arası Nasreddin Hoca Fıkra Can-
landırma Yarışması” Akşehir final-
lerinde Akşehir’i Konya’daki ele-
melerde Nasreddin Hoca İlkokulu 
temsil edecek. 

Üç gündür devam eden Akşe-
hir elemelerinde Akşehir Kültür 
Merkezinde ilk iki günün birinci 
ve ikincileri tekrar jüri önünde 
oyunlarını sergiledi. Dekor, müzik 
ve performansları ile jüriden puan 
toplamaya çalışan 4 okuldan 451 
puanla ‘Hocanın Torunları’ rumu-
zu ile yarışan Nasreddin Hoca İlko-
kulu birinci olarak Akşehir’i Kon-
ya’daki elemelerde temsil etme 
başarısını yakaladı. Yarışmada 413 
puanla ‘Akşehir’in İncileri’ rumu-
zuyla yarışan Haydar Tuna İlkoku-
lu ikinci, 359 Puanla ‘Hocanın Ya-
renleri’ rumuzuyla yarışan Yıldırım 
İlkokulu üçüncü, 330 puanla ise 
‘Nasreddin Hoca Torunu Cumhu-

riyet Çocukları’ rumuzuyla yarışan 
Cumhuriyet İlkokulu dördüncü 
oldu. Yarışma sonunda finalde 
yarışan dört okulun öğrencilerine 
kupa ve madalyaları yarışmayı iz-
leyen protokol tarafından verildi. 

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, yarışmaya katılan tüm 
okullara ve öğretmenlere teşek-
kür ederek, bu yarışmanın her yıl 
daha büyük katılım ve heyecanla 
devam edeceğinin altını çizdi. Ya-
rışma sonunda birinci olan okulun 
öğrencileri büyük sevinç yaşarken, 
ikinci ve üçüncü olan okullardaki 
bazı öğrenciler ise üzüntüsünden 
gözyaşı döktü.  Nasreddin Hoca’yı 
daha geniş kitlelere tanıtmak ama-
cıyla Türkiye genelinde Akşehir 
Belediyesi tarafından Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen 3. 
Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin 
Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması 
Türkiye Finali Ekim ayında Akşe-
hir’de gerçekleştirilecek.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da evden okula gel-
dikten sonra servis minibüsünden 
inen öğrenci, sürücü manevra 
yaptığı sırada minibüsün altında 
kalarak hayatını kaybetti. Kaza, 
Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay 
İlkokulunda meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, öğle saatlerin-
de okuldan çıktıktan sonra servis 
minibüsüyle eve giden 2. sınıf 
öğrencisi Işıl Güzel (8), evde ye-
meğini yedikten sonra tekrar okula 
gelmek için evinin önünden servis 
minibüsüne bindi. Özkan Özata 
(33) idaresindeki 68 S 0033 pla-
kalı servis minibüsü okulun önüne 
geldiğinde kapıyı açıp öğrencileri 
indirdi. Öğrencilerin inmesinin ar-

dından sürücü manevra yaptığı sı-
rada 8 yaşındaki Işıl Güzel minibü-
sün altında kaldı. 4-5 metre kadar 
minibüsün altında sürüklenen Işıl 
Güzel olay yerinde hayatını kay-
betti. Kazanın ardından okulda bu-
lunanlar tarafından sağlık ve polis 
ekiplerine haber verildi. Kısa süre-
de olay yerine gelen 112 Acil Yar-
dım ekipleri Işıl Güzel’in öldüğünü 
belirlerken, çocuğun cansız bedeni 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi morguna kaldırdı. Minibüs 
sürücüsü polis ekipleri tarafından 
gözaltına alınırken, olay yeri ince-
leme ekipleri geniş çaplı inceleme 
yaptı. Olayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile TÜYAP Konya iş birliği ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) 
desteğiyle düzenlenen MAKTEK Konya, üçüncü gününde “Sanayide Mühendis ve Kadın Olmak” paneline ev sahipliği yaptı

Kadının gücü arttı
Makine sektörünün tüm pay-

daşlarını aynı çatı altında buluşturan 
MAKTEK Konya Fuarı kapsamın-
da, “Sanayide Mühendis ve Kadın 
Olmak” konulu panel düzenlendi.  
Konya Teknik Üniversitesi’nin mü-
hendislik ile teknik bilimler yükseko-
kulunda okuyan kadın öğrencilerin 
hazır bulunduğu panelde;Seger A.Ş 
Genel Müdürü Tülin Tezer, Mesa 
Makine Döküm İcra Kurulu Başkanı 
Şeyma Ayhan, Şakalak Tarım Tek-
nik Müdürü Hatice Keskin,TİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Var-
lık, MVD İnan Takım Tezgahları Yö-
netim Kurulu Başkanı A. Vasıf İnan, 
Akım Metal Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yusuf Salih Böyet birer 
konuşma yaptı. Panelin moderatör-
lüğünü Tezmaksan Müşteri İlişkileri 
Koordinatörü Yalçın Paslı yaptı. 

Panelin açılış konuşmasını ger-
çekleştiren ve makina sektöründe 
kadın mühendisin çalışacağı çok faz-
la pozisyon bulunduğunu dile geti-
ren Takım Tezgahları Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatih Varlık, kadının 
olduğu her yerde zarafet, düzen ve 
disiplin olduğunu söyledi.  Genç mü-
hendis adaylarına “Yaptığınız işten 
korkmayın” çağrısı yapan Varlık; “Ni-
telikli işgücü ve kalifiye personel bul-
makta zorlanan bu sektörde kadının 
önemine dikkat çekiyor, bu konuda 
yapılan her türlü çalışmayı destekli-
yoruz” dedi. 
SEKTÖRDE KADININ GÜCÜ ARTTI…

Makine sektöründeki kariyer 
hikayesini öğrencilerle paylaşan SE-
GER A.Ş Genel Müdürü Tülin Tezer, 
“Uludağ Üniversitesi’nde makine 
mühendisliği bölümü okudum ve 
hayalim bir kadın olarak bu sektör-
de mesleğimi başarıyla icra etmekti. 

Mezun olduktan sonra Bursa’da iş 
aramaya başladım. 29 yıldır SE-
GER’de farklı pozisyonlarda görev al-
dığım için hiç sıkılmadan çalıştım ve 
çalışmaya devam ediyorum. Son 10 
yıldır da şirketin genel müdürlüğünü 
yürütüyorum” dedi. Kadınların sek-
tördeki durumuna da değinen Te-
zer, “Şu an geldiğimiz noktada şunu 
söyleyebilirim ki hem nitelik hem de 
nicelik olarak kadının gücü arttı. Ay-
rıca iş yerine sadakat oranı kadınlar-
da daha fazla. Yurt içi ve yurt dışı ile 
yaptığımız çalışmalarda müşterileri-
mizin nezdinde, kadın çalışana sahip 
olmanın şirketin prestijini artırdığını 
gözlemledik” dedi.

“BENDEN ÖNCE KADIN 
ÇALIŞAN YOKTU”

Mesa Makine Döküm İcra Kuru-
lu Başkanı ve aynı zamanda Konya İş 
Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı 
Şeyma Ayhan da kariyer yolculu-
ğunu ve başarısının ardındaki asıl 
nedenleri şöyle anlattı: “Üniversi-
te üçüncü sınıftayken siyasi şartlar 
değişti ve mesleğimi değiştirmeye 
karar verdim. Hocama danıştım ve 
bana neden aile şirketimizin başında 
olmadığımı sordu.  İki hafta kadar 
düşündüm ve neden olmasın dedim. 
Bu kararı aldıktan sonra endüstri 

mühendisliği eğitimi aldım. İkinci 
kuşak olarak şirketimizde görev al-
dım. Benden evvel hiç kadın çalışan 
yoktu. O gün bugündür şirketimizde 
farklı birimlerde görev alarak çalış-
maya devam ediyorum. Üniversite-
deyken hiç bu günleri hayal etmez-
dim ama sonradan anladım ki hayat 
sizi olmanız gereken yere götürüyor.”
“FAKÜLTE SIRALARINDA SEKTÖRDE 
ŞANSIMIZIN OLMADIĞI SÖYLENİRDİ”

Panelin bir diğer konuşmacısı 
olan ve hala ilk günkü heyecan ve 
hevesle bu alanda çalıştığını söyleyen 
Şakalak Tarım Teknik Müdürü Hati-
ce Keskin ise, “Fakülte sıralarınday-
ken bu sektörde çok fazla şansımızın 
olmadığını söylerlerdi. Sırf bunu gör-
mek için staj yapmaya karar verdim 
ve staj yaptığım şirketin şu anda 
teknik müdürlüğünü yürütüyorum” 
dedi. 

İKİ KİŞİ OLARAK YOLA ÇIKTILAR 
ŞİMDİ 2500 KİŞİ ÇALIŞTIRIYORLAR

Gençlere bir dizi tavsiyede bu-
lunan Akım Metal Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Yusuf Salih Bö-
yet de şunları kaydetti: “Bunlardan 
ilki yaşamı sevin. Sevdiğiniz mesleği 
seçin ve okumuş olmak için okula 
gitmeyin. İkincisi samimi olun ve 
yaptığınız işi elinizin ucuyla değil sa-

mimiyetle yapın. Üçüncüsü karşılaş-
tığınız zorluklar karşısında sabredin. 
Çünkü karşılaştığınız her zorluk sizi 
bir adım öne çıkartacak.Her sektörde 
alt yapı oldukça önemli. Bu nedenle 
imkanlarınızı yabancı dil öğrenmek 
için mutlaka zorlayın. İlerde iş haya-
tında birçok rakibiniz olacaktır. Ama 
yine sizin en büyük rakibiniz kendi-
niz olsun.  İki kişi olarak şirketimiz 
şu anda 2500- 3000 kişiye istihdam 
sağlıyor. Bu nedenle kadın- erkek de-
meden ayrım gözetmeksizin iş haya-
tında fırsatlarınızı iyi değerlendirin.” 

YAPTIĞINIZ İŞİ SORGULAYIN…
Kadın erkek eşitliğine vurgu ya-

pan MVD İnan Takım Tezgahları 
Yönetim Kurulu Başkanı Vasıf İnan; 
“Tarihimize dönüp baktığımızda 
cephede kadın ve erkeğin omuz 
omuza mücadele ettiğini görürüz. 
İş hayatında, ‘kadın- erkek ve sek-
tör farklı gözetmeksizin iletişim’ en 
önemli konuların başında geliyor. 
Yaptığınız işi sorgulamak, araştırmak 
ve işe ilgi duymak oldukça önemlidir. 
Çünkü ileride meslek hayatınızda so-
ruları cevaplayan kişi siz olursunuz” 
dedi. İnan, gençlere sürekli kendile-
rini yenilemeleri, bilgi ve birikimlerle 
zenginleşmeleri tavsiyesinde de bu-
lundu. n HABER MERKEZİ

Aköz: Tarihi diziler gerçeği yansıtmıyor
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‘Sinyor Bartu’
hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin ve A Milli Takım’ın efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını 
kaybetti. Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden Can Bartu, bu gece evinde hayata gözlerini yumdu

Konuyla ilgili Fenerbahçe kulübün-
den yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 
tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı 
Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsa-
nemiz Can Bartu’yu kaybettik. Bu büyük 
kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşı-
yoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporu-
nun değerli ismi Can Bartu’ya Allah’tan 
rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm 
camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı 
cennet olsun” denildi. 

FENERBAHÇE EFSANESİ CAN BARTU
Fenerbahçe formasıyla efsaneleşen 

ve 1 Ocak 1961’de, Fiorentina - Glasgow 
Rangers arasında oynanan final maçında 
forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final 
maçı oynayan, ilk Türk futbolcu olan Can 
Bartu hayatını kaybetti. 30 Ocak 1936’da, 
İstanbul’da dünyaya gelen Can Bartu, 
spor hayatına Fenerbahçe’de basketbol 
oynayarak başladı. Altı kez, basketbol 
milli takım formasını terleten Bartu, daha 
sonra Fikret Arıcan’ın aracılığıyla sarı-la-
civertlilerde futbol oynamaya başladı. 
1955-1961 seneleri arasında Fenerbah-
çe’de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli 
takımın formasını giydi. Milli takımdaki 
başarılı futbolu ile dikkat çeken Can Bar-
tu, 1961’de, İtalya’nın Fiorentina takımı-
na transfer oldu. 1962’de Venezia takı-
mında oynayan Bartu, 1964’de Lazio’da 
forma giydi. İtalya’da başarılı bir dönem 
geçiren Bartu, 1967’de, Türkiye’ye döne-
rek, eski takımı Fenerbahçe’de yeniden 
forma giymeye başladı. Teknik ve zarif 
futbolu ile adından söz ettiren Bartu, sa-
rı-lacivertliler ile 326 maçta 162 gol attı. 

GALATASARAY FORMASI GİYDİ 
İtalya’dan döndükten sonra üç yıl bo-

yunca Fenerbahçe’de forma giyen efsa-
ne futbolcu, 1969’da, Metin Oktay’ın jü-
bilesini yaptığı Galatasaray-Fenerbahçe 
mücadelesinde Metin Oktay kısa bir süre 
Fenerbahçe forması giyerken, Bartu ise 
maça Galatasaray formasıyla çıkarak, 
bu jübileyi efsaneleştirdi. 

BASKETBOL VE FUTBOLDA MİLLİ 
FORMAYI GİYEN TEK SPORCU 

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, 

basketbol ve futbolla adı anılan Can 
Bartu, Türk milli takımı formasını hem 
basketbol hem de futbolda giyen ilk ve 
tek sporcu oldu. Bartu, aynı gün içinde 
Galatasaray’la oynanan basketbol ma-
çında 28 sayı kaydederken, Dolmabah-
çe’de de futbol maçına çıkmış ve bir gol 
atmıştı. 1970 yılında futbolu bırakan ve 
spor gazeteciliği yapan Can Bartu’nun 
ismi Fenerbahçe Samandıra Tesisleri’ne 
verilmiş ve son dönemlerde Fenerbahçe 
TV’de program yapmaya başlamıştı. 

CAN BARTU KİMDİR? 
1 Ocak 1936’da İstanbul’da dünyaya 

gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe’de 
basketbol oynayarak başladı. Altı kez 
Milli Basketbol Takımı formasını giyen 
Bartu, 1956’da Fenerbahçe’de profes-
yonel futbol kariyerine başladı. 1961’de 
İtalya’nın Fiorentina takımına transfer 
oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio’da 
da oynadı. 1 Ocak 1961’de Fiorentina 
- Glasgow Rangers arasında oynanan 
final maçında forma giyen, Avrupa Ku-
paları’nda final maçı oynayan, ilk Türk 
futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tara-
fından, “Sinyor Bartu” şeklinde adlan-
dırılan Bartu, Türk futbolunun unutul-
mazları arasındaki yerini aldı. 1967’de 

Fenerbahçe’ye döndü. Sarı-lacivertli 
forma altında toplamda 162 lig maçı 
oynadı, 62 gol attı. Fenerbahçe Spor 
Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla 
beraber yazılan Bartu, hem futbol hem 
basketbol milli formasını giyen ilk ve tek 
sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Gala-
tasaray’la oynanan basketbol maçında 
28 sayı kaydederken, Dolmabahçe’de 

de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış 
bir oyuncudur. A Milli Futbol Takımı’nın 
formasını toplamda 26 kez giyerek 6 da 
gole imza attı. 

1970’te futbolu bırakan Can Bartu, 
spor yazarlığına başladı. Efsane isim en 
son Fenerbahçe Televizyonu’nda yorum-
culuk yapıyordu. 
 n AA

Yeni Malatyaspor’da 
galibiyet hesapları

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında pazar günü sa-
hasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Evkur 
Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nu-
rettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yö-
netiminde yapılan antrenmana sakatlığı bütün futbolcular 
katılırken, Teknik Direktör Erol Bulut’un geçen haftaki 
Galatasaray maçındaki kadrodan sadece Mustafa Akbaş’ı 
11’e monte edeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda sarı 
kart cezalısı Robin Yalçın dışında eksik oyuncu bulun-
muyor. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan ant-
renman taktik çift kaleyle sona erdi. Antrenman başında 
futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, galip 
gelmeleri gereken bir maça çıkacaklarını söyledi. E. Yeni 
Malatyaspor A.Alanyaspor maçının son çalışmasını bugün 
yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.   n İHA

Çaykur Rizespor’dan 
Gökhan ve Vedat açıklaması

Çaykur Rizespor, futbolcuları Gökhan Akkan ve Vedat 
Muriç’in basında çıkan transfer haberlerinin doğru olma-
dığını açıkladı. 

Çaykur Rizespor’un konuyla ilgili resmi internet site-
sinden yaptığı açıklama şöyle: 

“Sözleşmeli futbolcularımız Gökhan Akkan ve Vedat 
Muriç hakkında bugün bazı yayın organlarında yer alan 
asılsız haberlerinin gerçekle hiçbir bağlantısı bulunma-
maktadır. 

Sezonun sonuna yaklaşıldığı ve her puanın büyük 
önem taşıdığı bir süreçte 2022 yılına kadar sözleşmemiz 
bulunan kalecimiz Gökhan Akkan’ın başka bir kulüpte 
anlaştığı ve başkanlar arasında el sıkışıldığı haberi tama-
men yalan olup, adı geçen Beşiktaş kulübü yetkilileriyle 
herhangi bir buluşma gerçekleştirilmemiştir. Bahsi geçen 
yemek iddiası tamamen hayal ürünüdür. 

Sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan bir diğer futbol-
cumuz Vedat Muriç için de hiçbir kulüple görüşme yapıl-
mamış olup her iki futbolcumuzla da uzun yıllar çalışma 
düşünce ve arzumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Birden fazla takım açısından sonucu önemsenen bir 
maçın arifesinde bu tip asılsız haberlerin yayınlanmasının 
kasıtlı olduğunu düşünüyor ve asıl amacın sporcularımızın 
motivasyon kaybı yaşamasına yönelik olduğundan endişe 
duymaktayız.”   n İHA

Galatasaray, Linnes’in 
sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, bu sezon başarılı bir performans 
sergileyen Martin Linnes’in sözleşmesini uzattı. 

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlat-
ma Platformu’na yaptığı açıklamada, 

“Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes’in sözleşme-
si 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmış-
tır. Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için 1 milyon 
400 bin Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir” denildi.    
n AA

Beşiktaş’ın konuğu Medipol Başakşehir
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. 

haftasında bugün lider Medipol Başak-
şehir’i konuk edecek. Vodafone Park’taki 
karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mü-
cadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Süper 
Lig’de bugün lider Medipol Başakşehir’i 
konuk edecek Beşiktaş, rakibine karşı galip 
gelmekte oldukça zorlanıyor. 

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı 
İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan raki-
biyle yaptığı 23 resmi maçtan sadece 4’ünü 
kazanabildi. 

İki ekip arasında 21’i Süper Lig, 2’si 
Türkiye Kupası’nda olmak üzere geride 
kalan 23 resmi maçtan 7’sini Medipol Ba-
şakşehir, 4’ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşı-
laşma da berabere sonuçlandı. Rekabette 
Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır 
yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip 
gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol 
Başakşehir karşısında son 16 resmi maçtan 
sadece 2’sini kazandı.

LİG MAÇLARI
İki ekip Süper Lig’de 21 kez karşılaştı, 

Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 4 galibiyet 
aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da bera-
berlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligde-
ki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip 
25 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında 3. 
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki 
müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Me-
dipol Başakşehir’le Vodafone Park’ta karşı-
laşacak Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla 
rakibini Süper Lig’de 11. kez konuk edecek. 
İki takım arasında Beşiktaş’ın ev sahipli-
ğinde, 6’sı BJK İnönü Stadı, 2’si Vodafone 
Park, birer tanesi Başakşehir Fatih Terim 
Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nda olmak 
üzere geride kalan 10 lig maçında siyah-be-
yazlılar 3, turuncu-lacivertliler bir galibiyet 
aldı, 6 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. 
Evindeki lig maçlarında rakibine 6 maçtır 
yenilmeyen Beşiktaş, sahasında toplam 11 
gol attı, 8 gol yedi. Geçen sezon Vodafone 
Park’taki müsabaka 1-1 bitti.  n AA

Fatih Terim’in Fenerbahçe karnesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Te-

rim, teknik adamlık kariyerinde Ankaragücü 
ve sarı-kırmızılılar ile olmak üzere toplam 32 
kez Fenerbahçe ile rakip oldu. Terim, sarı-la-
civertlileri 10 kez yenerken, 10 kez de mağlup 
oldu. 12 maç ise berabere sona erdi. Galata-
saray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne 
kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe’ye 
karşı rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragü-
cü’nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Sü-
per Lig’de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile 
karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray 
ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996 yılında Fe-
ner’e rakip oldu. 

FENERBAHÇE İLE 33. MAÇ 
Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve 

Galatasaray ile Fenerbahçe’ye karşı 32 maç 
yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim’in 
öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 
10 kez de rakibine mağlup oldu. 12 müca-

delede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, 
Ankaragücü’nü çalıştırırken, sarı-lacivertli-
ler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi 
aldı. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 
Fenerbahçe ile daha önce 28 derbi mücade-
lesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbi-
lerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup 
oldu. 9’unda ise berabere kaldı. Galatasaray, 
Terim ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 
Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, 
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Ya-
zarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası’nda 
toplam 57 maç yaptı. Deneyimli teknik adam, 
bu müsabakalarda 21 galibiyet, 15 mağlubi-
yet ve 21 beraberlik aldı. 

FATİH TERİM: 4 - ERSUN YANAL: 1
Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Galata-

saray derbisi iki takımın teknik adamlarının 
da rekabetine sahne olacak. Fatih Terim ile 
Ersun Yanal bugüne kadar 10 kez karşılaştı ve 

Terim’in Yanal’a 4’e 1 üstünlüğü bulunuyor. 
İkili arasında oynanan tek derbiyi de Fatih Te-
rim’in öğrencileri kazandı. 

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Gala-
tasaray derbisinde gözler iki takımın teknik 
adamlarında da olacak. Galatasaray Teknik 
Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik 
Direktörü Ersun Yanal bugüne kadar 10 kez 
birbirlerine rakip oldu. İki takım çalıştırıcısı 
arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oyna-
nan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor 
(Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu kar-
şılaşmayı Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı. 

Geride kalan 10 resmi müsabakada Fatih 
Terim’in Ersun Yanal’a karşı üstünlüğü bulu-
nuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim’in 
öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, 
Yanal’ın takımları ise 1 kez galibiyet sevinci 
yaşadı. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. 
n İHA

SPOR 3
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TSYD’den Kılca’ya 
hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri,  Karatay Belediye Başkanlığı 
görevine seçilen Hasan Kılca’ya hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette, sporda belediye ile TSYD arasın-
da her türlü işbirliği yapılması konusunda fikir birliğine 
varılırken, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulup spor 
yapabilmelerine olanak sağlanması için her türlü işbirliği 
yapılmasına karar verildi. Ziyarette TSYD Konya Şubesi 
Başkanı Murat Dönmez, 2. Başkanlar Tolga Durmaz ve 
Mehmet Yenikaynak, Genel Sekreter Selahattin Akçaka-
ya ve muhasip Mürsel Çetin hazır bulundu. 
n SPOR SERVİSİ

Milli güreşçi Yasemin
altın madalya kazandı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden Avrupa 
Güreş Şampiyonası’nda kadın güreşçiler 4 madalya bir-
den kazandı. Böylelikle madalya sayısı 11’e ulaştı. Türki-
ye’yi 76 kiloda temsil eden Avrupa ve Dünya şampiyonu 
güreşçi Yasemin Adar Avusturya’dan Martina Kuenz’i 6-1 
mağlup ederek altın madalya kazandı. Adar böylelikle 
dördüncü Avrupa şampiyonluğuna imza atmış oldu. 50 
kilodaki güreşçi Evin Demirhan üçüncülük beşincilik 
maçında Azeri Güreşçi Turkan Nasırova’yı 10-3 yenerek 
bronz madalya kazanmayı başardı. Türkiye’yi 55 kiloda 
temsil eden Bediha Gün de bronz madalya mücadele-
sinde muhteşem bir performans ortaya koydu. Bela-
rus’tan Zalina Siudakova’yı 2 dakikalık süre içerisinde 
10-0 teknik üstünlükle yenen Bediha, bronz madalyanın 
sahibi oldu. 59 kilodaki güreşçi, geçtiğimiz yılın Avrupa 
şampiyonu Elif Jale Yeşilırmak ise üçüncülük beşincilik 
maçında Macar Ramona Galambos’i 5-1 yendi ve Avrupa 
üçüncüsü olan bir diğer güreşçi oldu.  n İHA

Anadolu Selçuk, Karagümrük’e konuk olacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, 31.hafta maçında Fatih Karagümrük’e konuk olacak. 
Yarın Vefa Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’te 
başlayacak ve Efe Tanrıverdi tarafından yönetilecek. Tanrıver-
di’nin yardımcılıklarını Vedat Hoşnam, Serdar Osman Akarsu 
ve Gürcan Hasova tarafından yapılacak. Düşme potasında yer 
alan yeşil beyazlı takım, bu müsabakadan puan ya da puan-
larla dönerek ligde kalma umutlarını kalan haftalara taşımak 
istiyor. Temsilcimiz, ligde 28 puanla 16.sırada yer alıyor.

FETHİYE İÇERDE OYNUYOR
Konya Anadolu Selçukspor’un düşme potasında yer alan 

rakiplerinden Fethiyespor, bu hafta kendi oynayacak. 29 pu-
anla 15.sırada yer alan Fethiye, iç sahada Etimesgut Bele-
diyespor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil beyazlı temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor, İstanbul deplasmanından puan 
alarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yavru 
Kartal’ın yarın konuk olacak Fatih Karagümrük ise 56 puanla 
3.sırada bulunuyor. Kırmızı siyahlı takım, ligin bitmesine kısa 
bir süre kala liderlik mücadelesi veriyor. Düşme potasın için-
de yer alan diğer takımlardan Tokatspor ise bugün 31 puanlı 
Bandırmaspor Baltok’u konuk edecek.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol 
Karesi deplasmanında
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basketbol, 27.hafta maçında Karesi Spor ile deplasmanda 

karşı karşıya gelecek. Bugün Kurtdereli Spor Salonu’ndaki mücadele saat 16.00’da başlayacak. 
Geçtiğimiz hafta evinde kazanan yeşil beyazlı takım, Play – Off öncesi moral depolamak istiyor

Ligde üst üste aldığı üç yenilginin ardından 
geçtiğimiz hafta evinde Ankara DSİ’yi yenen ve 
yeniden çıkışa geçmek isteyen Basketbol Ligi 
temsilcimiz Konyaspor, bugün deplasmanda 
Balıkesir ekibi Karesi Spor’a konuk olacak. 
Sezonun son maçlarında kazanarak çıkabildi-
ği kadar üst sıralara tırmanmak isteyen yeşil 
beyazlılar, Play – Off maçları öncesinde de 
moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. Kon-
yaspor’un Karesi Spor ile deplasmanda oy-
nayacağı karşılaşma saat 16.00’da Kurtdereli 
Spor Salonu’nda başlayacak.

KONYASPOR’UN PLAY – OFF HESAPLARI
Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluğu 

geçtiğimiz haftalarda garantileyen Bursaspor 
Durmazlar, Basketbol Süper Ligi’n yükseldi. 1. 
Lig’den bir üst lige çıkacak olan ikinci takım ise 
Play – Off maçları sonunda belli olacak. Sezo-
nu 2 ve 9.sıra arasında tamamlayan takımlar 
Play – Off maçlarında karşı karşıya gelecek. 
Sıralamada üst sırada bulunan takımlar bu 

müsabakalarda ev sahibi avantajını elinde bu-
lunduracak. Ligde aldığı 15 galibiyet ile 6.sıra-
da yer alan Konyaspor Basketbol, sezonun son 
4 maçını kazanarak kendini üst sıralara atmak 
istiyor. Şu an 6.sırada bulunan yeşil beyazlı-
lar, ligi bu konumda bitirirse, Play – Off’un ilk 
turunda bile av sahibi avantajı olmayacak.

KARESİ SPOR 2. OLMAK İSTİYOR
Konyaspor Basketbol Takımı’nın bugün 

deplasmanda karşılaşacağı Karesi Spor, 17 
galibiyet ile 3.sırada yer alıyor. Balıkesir ekibi, 
ligde kalan maçları da kazanarak 2.sırada bu-
lunan OGM Ormanspor’u geçerek Play – Off’a 
daha avantajlı bir şekilde katılmanın hesapla-
rını yapıyor. Karesi, sonraki haftalarda Manisa 
Büyükşehir Belediye ve Bursaspor gibi güçlü 
rakipler ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor 
ligde karşılaşacağı diğer rakipler şu şekilde; 
İTÜ B.B., Yeni Mamak Spor ve Yalova Bele-
diye.  
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 30 18 7 5 67 40 27 61
2.TUZLASPOR 30 16 9 5 55 20 35 57
3.F. KARAGÜMRÜK 30 17 5 8 45 32 13 56
4.MANİSA B.Ş.B. 30 15 10 5 57 24 33 55
5.ŞANLIURFASPOR 30 14 9 7 40 29 11 51
6.ETİMESGUT BLD. 30 13 7 10 38 33 5 46
7.PENDİKSPOR 30 12 9 9 45 39 6 45
8.KIRKLARELİSPOR 30 11 7 12 41 35 6 40
9.ZONGULDAK 30 10 9 11 33 38 -5 39
10.KAHRAMANMARAŞ 30 10 7 13 32 40 -8 37
11.SİVAS BELEDİYE 30 10 7 13 37 49 -12 37
12.TARSUS İDMAN Y. 30 9 9 12 39 48 -9 36
13.BAK SPOR KULÜBÜ 30 8 12 10 35 50 -15 36
14.BANDIRMASPOR 30 8 7 15 40 51 -11 31
15.FETHİYESPOR 30 5 14 11 29 36 -7 29
16.K. A. SELÇUKSPOR 30 5 13 12 40 54 -14 28
17.TOKATSPOR 30 5 11 14 25 39 -14 26
18.DARICA G. BİRLİĞİ 30 5 6 19 23 64 -41 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Akşehirspor, şampiyonluk maçına çıkıyor
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta son iki hafta-

ya girilirken, Konya ekiplerinden Akşehirspor, se-
zonun en kritik maçlarından bir tanesine çıkacak. 
56 puan ile lider olan kırmızı beyazlı takım, 3 puan 
gerisinde olan 2.sıradaki Kırıkkale Büyük Anado-
lu Spor’u konuk edecek. Yarın Akşehir Nasrettin 
Hoca Stadı’ndaki müsabaka 15.00’de başlayacak 
ve Serkan Ergün tarafından yönetilecek. Akşe-
hirspor, bu maçı kazanması durumunda gruptaki 
şampiyonluğunu ilan edecek. Maçın berabere 
bitmesi halinde ise kırmızı beyazlı temsilcimi-
zin bir sonraki hafta deplasmanda Ankara DSİ’yi 
yenmesi gerekecek. Konya ekibi, ligi şampiyon 
tamamlarsa 3. Lig’e çıkmak için Play – Off maçla-
rı oynayacak. Bu maçlarda alınacak tek galibiyet 
Akşehirspor’u profesyonel lige çıkaracak.

KARAPINAR ZORLU DEPLASMANDA
Ligdeki bir Konya ekibi Karapınar Bele-

diyespor, bugün deplasmanda Kırşehir Ça-

yağzıspor’a konuk olacak. Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi sahasındaki müsabaka 15.00’te 
başlayacak ve Alper Akarsu yönetecek. Yeşil si-
yahlı takım bu maçı kazanması durumunda düş-
me potasının üzerinde yer alacak. Bugün karşı-
laşacak iki takım 16’şar puanla 11. ve 12.sırada 
yer alıyor. Karapınar’ın ligde kalabilmesi için 
Akşehirspor’un bir üst lige yükselmesi ve kendi-
sinin düşme potasında yer almaması gerekiyor. 
Konya ekibi bu durumda olsa dahi Konya Süper 
Amatör Küme ikincisi Gölyazı Belediyespor ile 
Play – Out maçına çıkacak ve bu karşılaşmayı 
kazanması gerekecek. Bölgesel Amatör Ligi’n-
de son iki sırada yer alan takımlar direkt olarak 
bir alt kümeye düşüyor. BAL 6. Grup’taki Konya 
ekiplerinden Sarayönü Belediyespor ise yarın 
Çubuk Spor’u konuk edecek. Karşılaşma saat 
15.00’te Sarayönü İlçe sahasında başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AKŞEHİR SPOR 22 18 2 2 52 17 35 56
2.KIRIKKALE SPOR 22 16 5 1 39 9 30 53
3.ÇUBUKSPOR 22 16 4 2 49 17 32 52
4.KEÇİÖREN BLD. 22 13 4 5 41 19 22 43
5.SANDIKLISPOR 23 12 4 7 37 28 9 40
6.SARAYÖNÜ BLD. 22 8 7 7 41 33 8 31
7.KARAMAN BLD. 22 6 7 9 16 23 -7 25
8.POLATLI BELEDİYE 22 7 3 12 28 36 -8 24
9.ANKARA DSİ SPOR 22 7 2 13 25 47 -22 23
10.ANADOLU ÜNİ. 22 5 4 13 21 40 -19 19
11.KIRŞEHİR ÇAYAĞZI 22 5 1 16 20 46 -26 16
12.KARAPINAR BLD. 23 5 1 17 21 50 -29 16
13.YENİÇAĞA 22 3 2 17 14 39 -25 11

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 26 23 3 2163 1864 299 49 14
2 ORMAN GENÇLİK 26 18 8 2078 1923 155 44 14
3 KARESİ SPOR 26 17 9 2452 2306 146 43 13
4 DÜZCE BELEDİYE 26 17 9 2068 2024 44 43 12
5 PETKİM SPOR 26 16 10 2152 2055 97 42 12
6 KONYASPOR 26 15 11 2120 2101 19 41 11
7 SİGORTAM.NET 26 15 11 2207 2163 44 41 10
8 YENİ MAMAK SPOR 26 14 12 2204 2043 161 40 10
9 AKHİSAR BELEDİYE 26 13 13 2062 1951 111 39 10
10 MANİSA B.Ş.B. 26 13 13 2065 2032 33 39 10
11 ARTVİN BELEDİYE 26 11 15 2151 2311 -160 37 9
12 FİNAL SPOR 26 10 16 2074 2156 -82 36 9
13 BANDIRMA KIRMIZI 26 10 16 2037 2149 -112 36 9
14 ANKARA D.S.İ 26 7 19 1948 2114 -166 33 9
15 YALOVA BLD SPOR 26 7 19 2066 2210 -144 33 9
16 EDİRNESPOR 26 2 24 1978 2423 -445 28 7
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5 bin dönümlük alanda 80 farklı çeşitte üretim yapılan Karatay İlçesi İsmil Mahallesi’ndeki arazilerdeki laleler açmaya başladı. Şim-
diden güzel bir görsel şölen oluşturmaya başlayan lale tarlaları, fotoğraf tutkunlarının ve vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor 

Renk cümbüşü başladı
Ürettiği lalelerle hem ekono-

miye katkı sağlayan hem de yerli 
ve yabancı turistlerin ilgisini çe-
kerek Konya’nın tanıtımına büyük 
katkı sağlayan Asya Lale’nin tar-
laları renklenmeye başladı. 5 bin 
dönümlük alanda 80 farklı çeşitte 
üretim yapılan Karatay İlçesi İs-
mil Mahallesi’ndeki arazilerdeki 
laleler açtı. Sarı, kırmızı, mor gibi 
10’un üzerinde renkteki laleler 
adeta “yeryüzündeki gökkuşağı” 
olarak dikkat çekiyor. Lalelerin aç-
masıyla her yıl binlerce ziyaretçi 
alan lale tarlaları, amatör ve pro-
fesyonel fotoğrafçıların yanı sıra, 
laleleri görmek isteyen vatandaş-
ların ve evlenecek çiftlerin uğrak 
mekanlarından biri haline geliyor. 

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI 
Karatay İlçesi İsmil Mahalle-

si’nde bulunan 5 bin dönümlük 
arazideki laleler bugünlerde aç-
maya başladı. Birbirinden farklı 
renkleriyle dikkat çeken laleler, 
şimdiden ziyaretçilerin uğrak 
mekanı haline geldi. Her yıl yak-
laşık 15 bin ziyaretçi alan lale tar-
lalarında hareketlilik başladı. Ali 
Yetkin Yapı Tarım Hayvancılık 
San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait olan Asya 
Lale, mevcut kapasite ile Türki-
ye’nin en büyük çiçek soğanı üre-
tim alanı ve teknolojisine sahip 
olması nedeniyle ekonomiye sağ-
ladığı katkıyla da dikkat çekiyor.  

FOTOĞRAFÇILARIN 
VAZGEÇİLMEZ ADRESİ

80 çeşit lalenin üretildiği bah-
çeye, özellikle fotoğraf tutkunları 
büyük ilgi gösteriyor. Fotoğrafçı-
lar, görsel şölende en iyi kareyi 
yakalayabilmek için adeta birbir-
leriyle yarışıyor. Son dönemlerde 
evlenecek çiftlerin hatıra olarak 
saklamak adına yaptıkları dış 
mekan fotoğraf çekimlerinde lale 
tarlaları yeni adres haline gelmiş 
durumda. Lalelerin açmasıyla 
açılan sezonla birlikte evlenecek 
çiftler bu tarlalara gelerek, bir-
birinden güzel renkteki lalelerle 
oluşturacakları mutlu aile tablo-
sunu ortaya koyuyorlar. 

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI
Türkiye’nin en büyük lale 

üreticisi olan Asya Lale, yıllık 
yaklaşık 40 milyon lale üretimi 
yapıyor. Firma, üretimlerinin 
yüzde 40’ını belediyelere, yüz-
de 10’unu ihracata, yüzde 40’ını 
ulusal marketlere, kalan yüzde 
10’unu ise peyzaj firmalarına 

gönderiyor. İç pazarlarındaki en 
büyük payı İstanbul, Konya, Ko-
caeli, Bursa, Antalya, Kayseri 
Büyükşehir Belediyeleri alıyor. 
Ayrıca çok sayıda ülkeye de ihra-
cat gerçekleştiriliyor. Bu anlamda 
firma, ekonomiye de büyük katkı 
sağlamış oluyor. Ali Yetkin Yapı 
Tarım Hayvancılık Yönetim Ku-
rulu Üyesi Korkut Yetgin, Yeni-
gün Gazetesi’ne lale üretimi ile 
ilgili önemli bilgiler paylaştı. 

Ali Yetkin Yapı Tarım 
Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. 
Hakkında Bilgi verir misiniz? 
1982 yılında kurulan Ali Yet-

gin Yapı Tarım Hayvancılık Sa. 
ve Tic. Ltd. Şti. tarım, altyapı 
müteahhitliği ve sanayi alanında 
hizmet vermektedir. 5 bin dö-
nümlük alanda başta lale soğanı 
olmak üzere pek çok türde ve 
çeşitte baharlık ve yazlık soğanlı 
ve yumrulu süs bitkileri üretimi, 
geniş alanlarda konservelik tat-
lı mısır ve damızlık merinos ırkı 
koyun yetiştiriciliği yapmaktadır. 
Firma, tarım, gıda ve hayvancılık 
alanında büyük yatırımlar yapa-
rak gerekli her türlü alt yapıyı 
oluşturmuştur. 

Lale soğanı yetiştiriciliği
 fikri nasıl doğdu?

1994 yılında Hollanda’ya 
yaptığım bir iş gezisi sırasında 
tesadüfen gördüğüm lale tarla-
ları ilgimi çekti. toprak, su, gü-
neş, insan bizde; bizim olan lale 
neden bizde değil? diye düşüne-
rek araştırmalara ve çalışmalara 
başladım. Bugün 80 farklı çeşit-
te üretim ve tüketim amaçlı lale 
soğanı yetiştiriciliği yapmaktayız. 
Ürünlerimiz; özel fotoğraflı pa-
ketler halinde, sağlık sertifikalı, 
kalibreli ve renk ayrımı olarak 
Avrupa standartlarında hazırlan-
maktadır. 

Sektörün durumu ve Asya 
Lale’nin sektördeki yeri 

hakkında bilgi verir misiniz? 
Türkiye’de süs bitkileri üre-

timi ve pazarlaması son yıllarda 
çok hızlı bir gelişme ve değişim 
içerisinde olmuştur. Yeni teknik 
ve teknolojilerin kullanılması, 
iklim ve ekolojik şartların uygun 
olması süs bitkileri üretiminde 
ülke ekonomisine önemli katkı-
lar sağlamaktadır. Şirketimiz bu 
sektörde kullanmış olduğu son 
teknoloji, dikim, söküm, otomatik 
sayım ve paketleme makineleri 
ile ülkemizde çiçek soğanına olan 
talep arttığı takdirde başta Türki-
ye’nin ihtiyacı olmak üzere birçok 

komşu ülkenin de tüm ihtiyacını 
karşılayacak kapasitede çiçek so-
ğanı üretimi yapılabilmektedir. 

Asya Lale mevcut kapasite ile 
Türkiye’nin en büyük çiçek so-
ğanı üretim alanı ve teknolojisi-
ne sahip önemli bir konumdadır. 
Şirketimiz bugünkü konumuna 
kendi çabalarıyla ulaşmıştır. En 
büyük destek yerli lale soğanı 
tercih eden İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden gelmiştir. şir-
ketimiz başta İstanbul, Konya, 
Kocaeli, Bursa, Antalya, Kayseri 
Büyükşehir Belediyeleri olmak 
üzere Türkiye genelinde birçok 
il ve ilçe belediyeleri, peyzaj fir-
maları, çevre düzenlemesi yapan 
firmalar, kesme çiçek ve saksılı 
çiçek üretimi yapan üreticilerimi-
zin de arasında bulunduğu saygın 
bir müşteri portföyüne sahiptir. 

Yıllık toplam üretim 
miktarınız nedir? 

Yıllık üretim miktarımız 30-
40 milyon civarındadır. Ancak 
belli bir büyüklüktekiler satıla-
bilir, diğer soğanlar büyütülmek 
üzere tekrar ekilirler. Öyle ki 
daha küçük soğanların satış aşa-
masına gelmesi bazen 3-4 yılı 
bulabilmektedir. İşletmemizde 
lale soğanları yanında, sümbül, 

nergis ve zambak gibi soğanlı ve 
yumrulu bitkiler de üretmekte-
yiz. Üretimde başarı ve süreklili-
ğin teminatı hizmette dürüstlük 
ve kalitedir prensibiyle çalışarak 
üretim miktarımızı daha da artır-
mayı planlamaktayız. 

Bir lale soğanı 1 yıl sonra 
ne kadar çoğalır?

Tohumluk bir lale soğanı çe-
şidine göre yılda 2-3 adet olabili-
yor. Ancak tek olup ilk sene satış 
büyüklüğüne gelmesi ekonomik 
olarak üretim için önem arz et-
mektedir. 

İçeride ve dışarıda en çok talep 
edilen soğanlar hangileri?

Yurtiçi ve yurtdışından en 
fazla talep edilen lale ve sümbül 
soğanlarıdır. Bunun yanında az 
da olsa diğer nergis ve zambak 
soğanları da istenmektedir. 

Üretim miktarı hakkında 
bilgi verir misiniz?

Üretimimizin yüzde 40’ı bele-
diyelere, yüzde 10’u ise ihracata, 
yüzde 40’ı ulusal marketlere, ka-
lan yüzde 10’u ise peyzaj firma-
larına hitap etmektedir. Ulusal 
marketlerde 3 dönem ürün satış-
larımız mevcuttur. Bunlar;

Eylül-Ekim-Kasım aylarında 
paketli lale ve sümbül soğanları

Özel günlerde (Sevgililer 
günü, anneler günü vb.) saksı-
lı açmak üzere lale, sümbül ve 
zambak

Bahar döneminde ekilmek 
üzere yumrulu ve soğanlı bitkiler 
(Yıldız, Glayör ve zambak gibi)

Belediyeler çiçek açtıktan
 sonra soğanları ne yapıyorlar? 

Toprakta mı tutuyorlar? Söküp bir 
daha ki yıla mı saklıyorlar?
Laleler çiçek açıp solduktan 

sonra, yazlık çiçeklerin dikilmesi 
için topraktan çıkartılıyor, kuru 
ve serin yerde muhafaza edili-
yor. Lale soğanlarının yaz ayla-
rında muhafazası 5-15 derece, 
yüzde 70-80 nem gerektiren ve 
temiz hava sirkülasyonu olan de-
polarda yapılması gerektiğinden 
oldukça profesyonel bir sorumlu-
luk gerektirmektedir. Ayrıca top-
raktan çıkarılan lale soğanlarının 
çeşit, renk ve kalibre ayrımları-
nın da yapılması belediyeler için 
oldukça aşırı bir iş yüküdür. Bu 
sebeplerden dolayı, küçük kalib-
reli soğanlar mezarlık ve mesire 
alanlarındaki parklara dikilmek-
te, iri kalibreli soğanlar ise şehir 
dışındaki parklara dikilmektedir. 
n  HABER: MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 
FOTOĞRAFLAR: RASİM ATALAY

Korkut Yetkin



Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, uzun bir aranın ardından tarafta-
rının karşısına çıkıyor. Ligde verilen ara-
dan sonra yaklaşık 1 aydır kendi evinde 
maça çıkmayan Anadolu Kartalı, bugün 
bu özleme son verecek. Aynı zamanda 
8 haftadır kazanamayan Konyaspor, bu-
gün oynanacak Sivasspor maçı ile de bu 
hasrete son vermek istiyor. Temsilcimi-
zin Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma 
bugün saat 16.00’da Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda başlayacak Zor-
bay Küçük’ün yöneteceği maçta genç 
hakemin yardımcılıklarını Erdem Bayık, 
Hakan Yemişken ve Mert Güzenge yapa-
cak.

KONYASPOR 8 HAFTADIR 
KAZANAMIYOR

Atiker Konyaspor, ligde çıktığı son 
8 maçtan galibiyet alamadı. Yeşil be-

yazlı takım son olarak kendi evinde 
oynadığı Antalyaspor maçını 2-0 ka-
zanmıştı. Bu maçtan sonra 3 puana 
hasret kalan Anadolu Kartalı, çıktığı 
karşılaşmalarda 4 beraberlik 4 yenilgi 
aldı. Özellikle iç sahada kaybedilen 
puanlar Konyaspor’un 9.sıraya kadar 
gerilemesinde etkili oldu. Temsilcimiz 
iç sahada Malatyaspor ve Göztepe ile 
berabere kalırken, Kayserispor ve Çay-
kur Rizespor’a mağlup oldu.

SAKATLAR İYİLEŞİYOR
Anadolu Kartalı Atiker Konyaspor, 

son dönemde yaşanan sakatlıklar ne-
deniyle birçok puan kaybetti. Özellikle 
hücum hattındaki eksiklikler Teknik 
Direktör Aykut Kocaman’ı kadro kurma 
noktasında zorda bıraktı. 

Yeşil beyazlı takımda sakatlığı iyi-
leşen oyuncular hafta içinde takımla 

birlikte çalıştı. Ömer Ali Şahiner, Ab-
dou Razack Traore ve Ali Çamdalı’nın 
antrenmanlara katılması teknik heye-
tin yüzünü güldürdü. 

Bu oyuncular Teknik Direktör Aykut 
Kocaman’ın forma vermesi durumun-
da bugünkü Sivasspor maçında oyna-
yabilecek.

TARAFTARDAN ZİYARET
Konyaspor’un son dönemde aldığı 

kötü sonuçların ardından yeşil beyazlı 
takımın taraftarı antrenman ziyare-
tinde bulundu. Teknik Direktör Aykut 
Kocaman ve oyunculara destek veren 
Nalçacılılar Grubu, Sivasspor maçının 
kazanılacağına inandıklarını ifade etti. 
Teknik heyet ve oyuncular taraftarın 
verdiği desteğe teşekkür ederek, sa-
hada ellerinden geleni yapacaklarını 
belirtti.

SİVASSPOR’DA DA EKSİKLER VAR
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto 

Süper Lig’in 28. haftasında bugün 
deplasmanda Atiker Konyaspor ile 
karşılaşacak.  Ligde son iki maçında 
deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 ve sa-
hasında İstikbal Mobilya Kayserispor’a 
3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Kon-
yaspor karşısında çıkış arayacak. Si-
vasspor, ligde geride kalan periyotta 34 
puan toplayarak puan cetvelinde 12. sı-
rada yer alırken, Konyaspor ise 35 puan-
la 9. sırada bulunuyor. Karşılaşma ön-
cesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira’nın 
sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan ve 
Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında 
yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak kar-
şılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönete-
cek.  n SPOR SERVİSİ

Can Bartu için 
saygı duruşu

A Milli Takım’ın ve Fenerbahçe’nin efsane ismi 
Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol 
Federasyonu, profesyonel lig müsabakalarında Can 
Bartu’nun vefatı sebebiyle saygı duruşundu bulunula-
cağını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden Can 
Bartu’nu vefatıyla ilgili yayınlanan mesajda şu ifadele-
re yer verildi: “A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün efsane isimlerinden Can Bartu’yu kaybet-
menin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ay-yıldızlı formayı 
26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe kulübün-
de uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya’da da temsil 
eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk 
yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. 
Can Bartu’nun vefatı sebebiyle, 12-15 Nisan 2019 ta-
rihleri arasında oynanacak olan bütün Profesyonel Lig 
müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Türk 
sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can 
Bartu’ya Allah’tan rahmet; Ailesi, sevenleri, başta 
Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine 
başsağlığı ve sabır dileriz.”  n İHA

Akşehirspor’a 
moral ziyareti

Konya Amatör Spor Kulüpler Federas-
yonu, Bölgesel Amatör Ligi’nde şampi-
yonluk mücadelesi veren temsilcimiz Ak-
şehirspor’a bugün en yakın rakibi Kırıkkale 
Büyük Anadoluspor ile oynayacağı maç 
öncesinde antrenmanını ziyaret ederek 
moral verdi. Akşehir Nasrettin Hoca Stad-
yumu’nda antrenör Cenap Taner nezare-
tinde yapılacak antrenman öncesi takıma 
tatlı ikramında bulunan Federasyon Baş-
kanı Remzi Ay kırmızı beyazlı takıma başa-
rılar diledi. BAL 6. Grup’ta Akşehirspor 56 
puanla zirvede yer alırken Kırıkkale tem-
silcisi 53 puanla ikinci sırada bulunuyor. 
Akşehirspor bu maçı kazandığı takdirde 
grubunda son haftayı lider tamamlamayı 
garantileyecek ve Spor Toto 3. Ligi’ne yük-
selmek için Play-Off maçlarına katılmaya 
hak kazanacak. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 27 18 7 2 43 13 30 61
2.GALATASARAY 27 16 7 4 58 27 31 55
3.BEŞİKTAŞ 27 14 8 5 58 36 22 50
4.TRABZONSPOR 27 13 7 7 49 37 12 46
5.Y. MALATYASPOR 27 10 7 10 37 36 1 37
6.KASIMPAŞA 27 11 4 12 46 49 -3 37
7.A. ALANYASPOR 27 11 4 12 29 33 -4 37
8.İ. M. KAYSERİSPOR 27 9 9 9 27 35 -8 36
9.ATİKER KONYASPOR 27 8 11 8 32 32 0 35
10.ANTALYASPOR 27 10 5 12 30 45 -15 35
11.Ç. RİZESPOR 27 8 10 9 39 40 -1 34
12.D. G. SİVASSPOR 27 9 7 11 39 42 -3 34
13.FENERBAHÇE 27 7 11 9 33 38 -5 32
14.ANKARAGÜCÜ 27 9 5 13 28 42 -14 32
15.BURSASPOR 27 5 13 9 24 32 -8 28
16.GÖZTEPE 27 8 3 16 26 35 -9 27
17.AKHİSARSPOR 27 6 6 15 28 44 -16 24
18.ERZURUMSPOR 27 4 10 13 27 37 -10 22

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Galibiyeti hatırla!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, 28.hafta maçında Sivasspor’u konuk edecek. Bugün Konya 

Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki mücadele saat 16.00’da başlayacak ve Zorbay Küçük tarafından 
yönetilecek. Ligde 8 haftadır kazanamayan yeşil beyazlı takım bu maçla galibiyet hasretine son vermek istiyor

RPS
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